
หลักสูตรบริหารธุรกิจรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ (EPM) 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 

วันเวลาเรียน 
    พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และเสาร์ 9.00 – 20.00 น. (วิชาภาษาอังกฤษเร่ิมเรียน 8.30 น.) 
และวันอาทิตยในบางเทอม ทั้งนี้วิชาปรับพื้น BUS 511 และ BUS 512 จะเรียนวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00 - 

20.00 น. (เริ่มเรียนประมาณเดือนมิ.ย.- ก.ค.)

ค่าลงทะเบียนเรียน 
 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 

 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
  LNG 550 2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

 คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
 คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      4   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  4  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  4  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)(S/U) 

BUS 511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 
(Financial and Managerial Accounting)         

2 หน่วยกิต 

BUS 512 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Economics Analysis for Business Decision) 

2 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
BUS 618 การเงินสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Finance) 
3 หน่วยกิต 

BUS 621 กลยุทธ์การจัดการตลาด 
(Strategic Marketing Management) 

3 หน่วยกิต 

BUS 631 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 
(Strategic Management and Business Control) 

3 หน่วยกิต 

BUS 642 ภาวะผู้นําในผู้ประกอบการและการจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Entrepreneurial Leadership and Human Resource 
Management) 

3 หน่วยกิต 

BUS 662 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก เพ่ือการตัดสินใจ 
(Business Analytics and Decision Making) 

3 หน่วยกิต 

LGM 671 การจัดการโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) 

3 หน่วยกิต 

  ค.  หมวดวิชาแกน          9 หน่วยกิต 
BUS 673 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Business Management) 
3 หน่วยกิต 

BUS 681 การสร้างธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ 
(Formation and Implementation of Entrepreneurial 
Ventures) 

3 หน่วยกิต 

BUS 682 สัณฐานความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creative Morphology and Innovation) 

3 หน่วยกิต 

ง.   หมวดวิชาเลือก 
  แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 9 หน่วยกิต 
  แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 
สามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังน้ี 

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี 
BUS 611 การจัดการการเงิน 

(Financial Management) 
3 หน่วยกิต 



BUS 612 เงินทุนร่วมทุนและเงินทุนบุคคล 
(Venture Capital and Private Equity) 

3 หน่วยกิต 

BUS 619 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการการเงิน 
(Special Topic in Financial Management) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านการตลาด การขาย และลูกค้า 
BUS 622 การจัดการช่องทางจัดจําหน่าย 

(Channels Management) 
3 หน่วยกิต 

BUS 623 การจัดการตราสินค้า 
(Brand Management) 

3 หน่วยกิต 

BUS 629 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการตลาด 
(Special Topic in Marketing Management) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านนโยบายและการวางกลยุทธ์ 
BUS 633 การดําเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย 

(International and Asia Emerging Business) 
3 หน่วยกิต 

BUS 639 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 
(Special Topic in Strategic Management and Business 
Control) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านองค์กร บุคลากร และความเป็นผู้นํา 
BUS 641 กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Organizational Process and Human Resource 
Management) 

3 หน่วยกิต 

BUS 649 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
(Special Topic in Organization Management and Human 
Resource) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีการจัดการทั่วไป เคร่ืองมือ และเทคนิคการจัดการ  
BUS 651 การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

(Negotiations and Conflict Resolution) 
3 หน่วยกิต 

BUS 659 หัวข้อพิเศษด้านทฤษฎี เคร่ืองมือ และเทคนิคการจัดการ 
(Special Topic in Management Theory Tools and 
Techniques) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
BUS 661 การตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

(Management Decision Science) 
3 หน่วยกิต 



BUS 669 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับวิธีเชิงปริมาณ 
(Special Topic in Quantitative Method and Management) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศการจัดการ 
BUS 671 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้ประกอบการ 

(Enterpreneurial Information Management) 
3 หน่วยกิต 

BUS 672 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Business Technology) 

3 หน่วยกิต 

BUS 679 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดการ 
(Special Topic in Management Information System) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
BUS 581     พ้ืนฐานการจัดการทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ 

(Foundations of Business Management and 
Entrepreneurship) 

3 หน่วยกิต 

BUS 582     แผนธุรกิจและเครื่องมือการจัดการสําหรับธุรกิจเชิงเทคโนโลยีเกิด
ใหม่ 
( Business Plan and Management Tools for Technology 
Start-up) 

3 หน่วยกิต 

BUS 683 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
(New Products and Services Development) 

3 หน่วยกิต 

BUS 684 กฎหมายสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship: Legal Aspects) 

3 หน่วยกิต 

BUS 685 ผู้ประกอบการนวัตกรรมธุรกิจบริการ 
(Innovative Service Enterpreneur) 

3 หน่วยกิต 

BUS 686 การจัดการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3 หน่วยกิต 

BUS 689 หัวข้อพิเศษด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
(Special Topic in Entrepreneurship) 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
XXX XXX วิชาเลือกในสาขาการจัดการหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

(Electives in other business or related fields) 
3 หน่วยกิต 

      จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
GMI 691 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 หน่วยกิต 

GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 
(Special Research Project) 

 6 หน่วยกิต 



GMI 693 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

 3 หน่วยกิต 

GMI 694 โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovative Business Plan Project) 

 6 หน่วยกิต 

GMI 695 โครงการให้คําปรึกษาการแก้ไขปัญหาธุรกิจ 
(Business Consulting Practice Project) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 หน่วยกิต  

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(Insessional  English Course for Post Graduate Students) 

3 หน่วยกิต  
 
 

  หมาย เห ตุ  นักศึ กษา ต้อง เ รียน วิชา  LNG 550 และ /หรือ  LNG 600 และ /หรือ 
ได้รับการยกเว้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด  

คําอธบิายรายวิชา 
BUS 511     บัญชีการเงนิและบญัชีบริหาร       
        Financial and Managerial Accounting 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
        วิชาน้ีเป็นการศึกษาเครื่องมือทางการบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน ในส่วน
ของการบัญชีบริหารจะมุ่งเน้นที่การใช้ข้อมูลบัญชีในกระบวนการธุรกิจ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติงาน และ
การควบคุม โดยจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการบริหารทั้งสามขั้นตอนซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจ ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการปฏิบัติงาน (การบัญชี
ต้นทุน) และข้อมูลเพ่ือการควบคุมและการวัดผลการดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุม บัญชีต้นทุนกิจกรรม (Activity-
based-costing)  
        The objectives of this course is to examine accounting measurements for general-
purpose financial reports. The managerial accounting emphasizes the use of accounting 
information throughout the business process i.e., planning, operation, and control stages. The 
course is divided into three sections to reflect the three stages of management i.e. information 
for planning and decision making, information received during operations (Cost accounting), 
and information for control and performance evaluation which includes activity-based-costing. 

 
 
 
 
 
 



BUS 512      เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพือ่การตัดสนิใจทางธรุกิจ 
       Economics Analysis for Business Decision 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้าน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเรื่องที่เรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในด้านเศรษฐศาสตร์
จุลภาค จะศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ต้นทุนและการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกม และแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด ในด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาค จะศึกษาหลักหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้และ
ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
                 Subject enhances students to analyze the managerial decision making by used 
the concepts of microeconomics and macroeconomics. On microeconomics part, topics cover 
fundamental economic problems, determinants of demand for and supply of goods, costs 
and production, characteristics of perfectly and imperfectly competitive markets and concept 
of market failures. On macroeconomics part, topics cover national income determination, 
economic growth, inflation, unemployment, business cycles and exchange rate, with 
applications to apply and make the optimal solution in the business decision. 

BUS 581      พื้นฐานการจัดการทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ 
Foundations of Business Management and Entrepreneurship 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

       วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การจัดการด้านการ
บัญชีและการเงิน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
รวมถึงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เช่น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิง
เทคโนโลยี วงจรชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก่อต้ังธุรกิจและการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
จัดหาแหล่งเงินทุน 

This course aims at teaching fundamental business skills in a nutshell, for 
example, Accounting, Finance, Marketing, Supply Chain Management, Economic, etc. It also 
teaches the foundations of technology entrepreneurship such as Technology business model, 
Technology Life Cycle, New Venture creation, New Product Development, Source of Fund. 

BUS 582       แผนธุรกิจและเครื่องมือการจัดการสําหรับธุรกิจเชิงเทคโนโลยีเกิดใหม่
Business Plan and Management Tools for Technology Start-up 
วิชาบังคบัก่อน : BUS 581 พื้นฐานการจัดการทางธุรกิจและความเป็นผูป้ระกอบการ หรือ

ได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
       วิชาน้ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้เก่ียวกับการก่อต้ังธุรกิจเชิงเทคโนโลยี โดยให้

ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเครื่องมือการจัดการสําหรับ



ธุรกิจเชิงเทคโนโลยีเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การกําหนดราคา การประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนในรายวิชาน้ี 
จะเป็นรูปแบบการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเน้นการปฏิบัติ 
                 This course enables students to learn practical skills and knowledge on creating a 
new venture.  It focuses on the development of business plan and the use of various 
management tools for various management aspects such as, pricing, public relation, etc.  The 
course emphasizes on knowledge exchange to develop practical business tools.  

BUS 611     การจัดการการเงนิ         
 Financial Management  
 วิชาบังคับก่อน : BUS 511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และ BUS 512 เศรษฐศาสตร์

วิเคราะห์เพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ หรือได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
 วิชาน้ีมีเป้าหมายเพ่ือช่วยทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ทฤษฎีการบริหารการเงินทั้งในมุมมองผู้ลงทุนและผู้จัดการเงินทุนของกิจการ และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ประกอบตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของฝ่าย
ต่างๆ ในตลาดและเคร่ืองมือที่มีความสําคัญต่อการบริหารการเงิน  
  The purpose of this course is to develop an understanding of basic principles of 
effective financial management. This course introduces models for both the investment and 
corporate funding aspects of financial management, and focuses on the application of these 
models in active management practice. Also introduces the markets, markets participants, and 
instruments important to financial management practice. 

BUS 612    เงินทุนร่วมทุนและเงินทนุบคุคล             
Venture Capital and Private Equity 
 วิชาบังคับก่อน : BUS 511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และ BUS 512 เศรษฐศาสตร์

วิเคราะห์เพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ หรือได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
 วิชาน้ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเงินทุนบุคคล โดยมุ่งเน้นศึกษาเคร่ืองมือทางการเงินและ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ เช่น ในการซื้อกิจการโดยวิธีลีฟเวจบายเอ้าท์ และเงินทุนร่วมทุนสําหรับ
ธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจที่เกิดปัญหาการเงิน ซึ่งรวมถึงหัวข้อในเรื่อง การเจรจาต่อรองราคา โครงสร้างการจัดหา
เงิน โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานและความเข้าใจด้านเงินทุนร่วมทุนและเงินทุนบุคคล 
  The course explores the private equity industry, with an emphasis on the financial 
and economic tools useful for leveraged buyout and venture capital investing in new venture, 
distress financing. The course covers negotiations over value, the structure financing. 
Furthermore, this cause has a main objective to provide basic skill and knowledge on both 
individual or venture funding to student.  
 
 
 
 
 



BUS 618      การเงินสําหรบัการเป็นผู้ประกอบการ      
        Entrepreneurial Finance 
 วิชาบังคับก่อน : BUS 511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และ BUS 512 เศรษฐศาสตร์

วิเคราะห์เพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ หรือได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
  วิชาน้ีเป็นการศึกษาให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารการเงินในระดับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะศึกษาทฤษฎีการบริหารการเงินทั้งใน
มุมมองผู้ลงทุนและผู้จัดการเงินทุนของกิจการ และการนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจริง นักศึกษาจะได้
เรียนรู้องค์ประกอบทางการเงินต่างๆ แนวคิดทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน และการหาแหล่งเงินทุน
ของธุรกิจใหม่ 
  The study of this course is to understand the basic and effective principle of 
entrepreneurial finance. This course introduces theory of financing management in both the 
investor and entrepreneur, and more focuses on the application of these models in active 
management practice. This course will provide students with understanding of various aspect 
and process in financial planning and financial management of new ventures or small and 
medium companies. 
 

BUS 619    หัวข้อพิเศษด้านการจัดการการเงิน      
       Special Topic in Financial Management 
 วิชาบังคับก่อน : BUS 511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และ BUS 512 เศรษฐศาสตร์

วิเคราะห์เพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ หรือได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
 หัวข้อด้านการจัดการการเงินที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to financial management which will be selected according to 
degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 621     กลยุทธ์การจัดการตลาด       
        Strategic Marketing Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ผู้เรียนศึกษาหลักการและทฤษฎีที่รองรับการตัดสินใจทางการตลาด โดยมุ่งเน้นปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างบูรณาการการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของตลาด หัวข้อศึกษา 
ครอบคลุมถึง การจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจเพ่ือเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาด การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขัน การบริหารลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ 
  The primary objective of this course is to introduce students to the concepts and 
theories underlying marketing decision making with an emphasis on the strategic 
considerations that drive and integrate the decisions made for each element of the marketing 
mix. Principal topics include resource allocation, market entry/exit decisions, and competitive 
analysis, customers and customer relationship management. 
 



BUS 622     การจัดการช่องทางจัดจําหนา่ย       
        Channels Management 
        วิชาบังคับก่อน: BUS 621 กลยุทธก์ารจัดการตลาด หรือได้รับความเหน็ชอบจากผูส้อน 
 วิชาน้ีเสนอหลักการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ที่จําเป็นในการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย 
โดยเราจะมองช่องทางการจัดจําหน่ายในฐานะที่เป็นระบบการส่งมอบคุณค่าและในฐานะเป็นระบบระหว่าง
องค์กร วิชามุ่งเน้นทําการศึกษาอยู่ในสามเร่ือง ได้แก่ การออกแบบแนวทางในนําออกสู่ตลาด (Go-to-market 
approach) และโครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย  การประสานงานฝ่ายต่างๆ ของช่องทางการจัดจําหน่าย 
รวมท้ัง การเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจําหน่าย หัวข้อที่ศึกษาเป็นพิเศษ รวมถึง การจัดจําหน่ายโดยตรงกับ
โดยอ้อม การรวมอินเทอร์เน็ตเข้าไว้เป็นไฮบริด ซิสเตม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเคลื่อนย้ายคุณค่า 
การสร้างลูกข่ายธุรกิจ (Franchising) ความขัดแย้งในช่องทางการจัดจําหน่าย ประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับ
นโยบายช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดการจําแนกประเภท (Category management) และ ความคิดริเริ่ม
เก่ียวกับประสิทธิผลของการตอบสนองของลูกค้า 
  This course presents concepts and analytical tools necessary to manage 
distribution channels. We will view channels both as value delivery systems and as inter-
organizational systems. The course is organized around three themes: designing a go-to-market 
approach and channel structure, coordinating the channel participants, and changing channels. 
Specific topics include going direct vs. indirect, incorporating the Internet into hybrid systems, 
e-commerce and value migration, franchising, channel conflict, legal issues regarding channel 
policies, category management and efficient consumer response (ECR) initiatives. 

BUS 623     การจัดการตราสนิค้า        
        Brand Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดมุ่งหมายหลักของวิชาน้ี คือ เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสําคัญของตราสินค้า
ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยรวมถึง ขั้นตอนพัฒนาการของการนําไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การขยายผลเพ่ือความสามารถในการแข่งขันระยะยาวทั้งภายในและต่างประเทศ  ในปัจจุบันตราสินค้า และ
การตลาดแนวใหม่ของตราสินค้า ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของกิจการ วิชาน้ีจึง
จะให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า เง่ือนไขต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาตราสินค้า ความเข้าใจ และ
ความสําคัญของตราสินค้า สําหรับธุรกิจแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ ธุรกิจ
ออนไลน์ ธุรกิจบริการ ตลอดจนธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและนวัตกรรม 
  The aim of this course is to build an understanding of how brand meanings are 
developed, reinforced and extended within and across markets. As the level of marketing 
expertise and sophistication develops in an industry, brands and brand marketing become 
more vital for success. The focus of the course will be on the need for a brand-building 
strategy to ensure extendible, relevant, and robust brands; Brand Building Process; Creating 
Conditions for Effective Branding; Understanding Brand Values; Brands in Business-to-Business 
Marketing; Brands in Service industries; Using Brands in a Competitive Environment; Branding 
and Positioning; and Branding Challenges for High Tech and New Tech Products and Services. 
 



BUS 629    หัวข้อพิเศษด้านการจัดการตลาด       
       Special Topic in Marketing Management 
       วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อด้านการจัดการตลาดที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to marketing management which will be selected according 
to degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 631    การจัดการเชงิกลยุทธ์และการควบคุมธรุกิจ       
       Strategic Management and Business Control 
 วิชาบังคับก่อน : BUS 611 การจัดการการเงนิ  และ BUS 621 กลยุทธ์การจัดการตลาด 

        หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 
 วิชาน้ี แนะนําให้รู้จักแผนกลยุทธ์ที่มีลักษณะเป็นทางการ ระบบการควบคุม และกระบวนการ
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของกลยุทธ์ขององค์กร มุ่งเน้นกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ในองค์กร โดยนําเสนอมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมว่า แนวความคิดเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์
ภายในองค์กรน้ันได้มาอย่างไร การดําเนินการตามแนวความคิดน้ันทําอย่างไร ทําอย่างไรเพ่ือให้ได้รับการ
อนุมัติ  และจะนําแนวความคิดเหล่าน้ันผนวกเข้าไปในแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร วิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อในเรื่อง 
ลักษณะและบทบาทของวิสัยทัศน์ ผลกระทบของโครงสร้างองค์กรและระบบงานที่มีต่อกระบวนการจัดทําแผน
กลยุทธ์ การวางแผนแบบแวร์ลู เบส วิธีที่เป็นทางเลือกที่ใช้ประเมินการตัดสินใจลงทุน และความเอนเอียงที่
กระทบต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร มีการอภิปรายโต้แย้งในช้ันเรียน 
โดยใช้เรื่องที่ให้อ่าน กรณีศึกษาต่างๆ ทําแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม หรือเชิญผู้บรรยายพิเศษ 
  This course introduces both formal strategic planning and control systems and the 
informal processes that lead firms to change their strategic direction. Focuses on processes 
that construct strategy in organizations. The course presents a variety of unusual perspectives 
on how ideas for strategy arise within an organization, how they are pursued, how they find 
approval, and how they are ultimately incorporated into strategy. Specific topics may include 
the nature and role of vision; the impact of organizational structure and systems on the 
strategy-making process; value-based planning; the real options approach to evaluating 
investment decisions; and biases affecting strategic decision-making at individual, group and 
organizational levels. Class discussions based on prescribed readings and cases, supplemented 
by guest speakers, and in-class group exercises. 
 
BUS 633     การดําเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย     
        International and Asia Emerging Business  
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจตามรูปแบบนานาชาติ หรือ
ภูมิภาคเอเชีย โดยจะให้ความรู้ในช้ันเรียนทางด้าน วัฒนธรรมในการทําธุรกิจ ความท้าทายของตลาดใหม่ การ
หาพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างความร่วมมือทางสังคม การกําหนดกลยุทธ์และการจัดการทีมแบบซับซ้อน 
และการเรียนรู้แนวทางใหม่ในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจ  



  This course enables students to learn business practice in Asia and other 
international regions. The knowledge gained from this class consist of business culture, unique 
challenge in international market, social enterprise and partnership strategic thinking and 
dynamic team management, and adaptation to organizational changes.  
 
BUS 639      หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธรุกิจ    
 Special Topic in Strategic Management and Business Control 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to strategic management and business control which will be 
selected according to degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 641      กระบวนการองค์กรและการจัดการทรพัยากรบุคคล      
        Organizational Process and Human Resource Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้องค์ประกอบต่างๆ ของ
องค์กร โดยมีการเสนอเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการองค์กร การวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนการ
นําองค์กรในอนาคต รวมถึงการศึกษาลักษณะ ทักษะ พ้ืนฐานพฤติกรรม คุณค่า ทัศนคติ และความพึงพอใจใน
การทํางานของปัจเจกบุคคล  หลักการสร้างแรงจูงใจและผลงาน การนําไปประยุกต์ใช้ พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม 
การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นํา ความขัดแย้ง การต่อรอง การออกแบบองค์กร 
  Subject enhances students' ability to take effective action in complex 
organizational settings by providing the analytic tools needed to analyze, manage, and lead 
the organizations of the future. Focuses on the importance of the organizational context in 
influencing which individual styles and skills are effective. Individual behavior, value, attitudes 
and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and 
decision making in group, leadership, conflict, negotiation and organizational design. 
 
BUS 642     ภาวะผูน้ําในผูป้ระกอบการและการจัดการทรัพยากรบุคคล     
        Entrepreneurial Leadership and Human Resource Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี เป็นการศึกษาให้เข้าใจพลังของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อกิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์กร ศึกษาถึงบูรณาการระหว่างภาวะผู้นํา และการจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบความเป็น
ผู้ประกอบการ ภาวะผู้นําแนวด่ิงและแนวนอน การสร้างทีมและผลงานของทีม  และมุ่งเน้นการศึกษาถึงภาวะ
ผู้นําในผู้ประกอบการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาวะผู้นําทั่วไปที่สําคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม อีกทั้งการจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลภายในธุรกิจ ความพึงพอใจในการทํางานของปัจเจก
บุคคล  หลักการสร้างแรงจูงใจและผลงาน การนําไปประยุกต์ใช้ พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและ
การตัดสินใจกลุ่ม 
  Center of this course is entrepreneurial leadership focusing on human energy on 
value creating activities, integrate leadership and human resource management within an 



entrepreneurial framework, lateral and vertical leadership, team building and performance, 
and team leadership.  Other focus of this course is to harness the creativity and innovative 
thinking that is typical of entrepreneurs to become an entrepreneurial leader. For human 
resource analyze, this course examine in attitudes and job satisfaction, role of motivation and 
performance, group behavior, communication and decision making in group. 
BUS 649      หัวข้อพิเศษด้านการจัดการองค์กรและทรพัยากรบคุคล    
 Special Topic in Organization Management and Human Resource 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to organization management and human resource which will 
be selected according to degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 651    การเจรจาต่อรองและการแกป้ัญหาความขดัแย้ง     
 Negotiations and Conflict Resolution 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี เป็นการศึกษากระบวนการในการเจรจาต่อรอง ซึ่งรวมถึง การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา บริษัทและหน่วยงานตัวแทน ตลอดจน ผู้บริหารกับแรงงาน เป็น
ต้น ในวิชาน้ีนักศึกษาจะได้ศึกษากลยุทธ์ต่างๆ และ ยุทธวิธี ในการเจรจาต่อรองเพ่ือการแข่งขันหรือเพ่ือประ
สานความร่วมมือ โดยครอบคลุมหัวข้อในเรื่อง การตัดสินใจทางองค์กร อํานาจและอิทธิพล รูปแบบต่างๆ ของ
การเจรจาต่อรอง ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ไม่มีประสิทธิและที่มีประสิทธิภาพ 
  This course is a study of negotiation process including negotiations among buyers 
and sellers, managers and subordinates, companies and organizational agencies and 
management and labor. It explores different strategies and tactics in competitive and 
cooperative negotiations. This covers organizational decision-making, power and influence, 
different negotiating styles, traits of ineffective and effective negotiations. 
 
BUS 659      หัวข้อพิเศษด้านทฤษฎี เครือ่งมือ และเทคนคิการจัดการ    
 Special Topic in  Management Theory Tools and Techniques 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อด้านทฤษฎี เครื่องมือ และเทคนิคการจัดการที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to management theory tools and techniques which will be 
selected according to degree of relevance or significance to current situation. 

 
 

BUS 661   การตัดสนิใจเชงิวิทยาศาสตรเ์พื่อการจัดการ      
 Management Decision Science  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี แนะนําเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการใช้ข้อมูลเพ่ือให้มีการตัดสินใจบนข้อมูล ซึ่งรวมถึง ความ
น่าจะเป็นเบ้ืองต้น การวิเคราะห์การตัดสินใจ สถิติพ้ืนฐานการ วิเคราะห์สมการถดถอย การจําลองแบบ 



เส้นตรง และ รูปแบบอ่ืนๆและการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดแบบช่วงและแบบต่อเน่ือง ตลอดจนทําความรู้จัก
เทคนิคเหล่าน้ี โดยใช้แบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา และตัวอย่างที่มาจากการบริหารการตลาด การ
บริหารการเงิน รวมทั้ง หน้าที่การบริหารงานส่วนอ่ืนๆ 
  This course introduces students to the basic tools in using data to make informed 
management decisions. Covers introductory probability, decision analysis, basic statistics, 
regression, simulation, linear and nonlinear optimization, and discrete optimization. These 
techniques are also explored through computer spreadsheet exercises, cases, and examples 
drawn from marketing, finance, operations management, and other management functions. 
 
BUS 662    การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจ      
 Business Analytics and Decision Making 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก เพ่ือการตัดสินใจ เป็นศาสตร์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือด้านธุรกิจอัจฉริยะผสมผสานกับความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือสร้างมุมมองเชิงลึกทางธุรกิจ 
เน้ือหารายวิชาครอบคลุมเทคนิควิธีการในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์
ธุรกิจอัจฉริยะ ตัวแบบการตัดสินใจต่างๆ รวมถึงการประยุกต์การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกในการบริหารจัดการ
ด้านสําคัญ เช่น การเงินการบัญชี การตลาด การดําเนินงาน และทรัพยากรบุคคล 

Business analytics attempts to bring together Business Intelligence (BI) techniques 
and contemporary management concepts to gain new business insights in order to improve 
decision making. Course contents include methods of decision making and problem solving, 
BI techniques and tools, decision modeling and the applications of BI in key management 
areas; accounting and finance, marketing, operation, and human resources. 

 
BUS 669      หัวข้อพิเศษที่เก่ียวกับวิธเีชิงปริมาณ      
 Special Topic in  Quantitative Method and Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อด้านวิธีเชิงปริมาณที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to quantitative method and information which will be 
selected according to degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 671     ระบบสารสนเทศสาํหรบัผูป้ระกอบการ      
 Entrepreneurial Information Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ ครอบคลุมความต้องการทางระบบสารสนเทศของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งธุรกิจต้ังใหม่ และการประยุกต์ใช้ระบบที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการจาก
ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการพัฒนาและการคัดเลือกระบบ 
  Information systems from the business viewpoint.  It covers the identification 
needs of both SMEs or new business venture , the information technology and application 



systems to support the needs from operational to strategic levels, and the issues involved in 
the development and acquisition of the systems. 
 
BUS 672     เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์       
 E-Business Technology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์หลักของวิชาน้ี คือ ให้ความรู้ทางเทคนิคอย่างเพียงพอแก่ผู้เรียนเพ่ือให้สามารถดํารง
อยู่ได้ในตลาดดิจิทัล สามารถตัดสินใจด้านการลงทุนทางเทคโนโลยี  อาทิ การเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือ การ
เพ่ิมเติมลักษณะต่างๆ ให้กับเว็บไซต์ เทคโนโลยีล่าสุดที่เกิดขึ้นในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนําไปเริ่มใช้
ในกิจการได้ เข้าใจสถาปัตยกรรมแบบหลายช้ันของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ พิจารณากําหนดเทคโนโลยีที่
จําเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจข้อดีข้อเสียด้านเวลา
และเงินระหว่างการสร้างเว็บไซต์ ที่มีขนาดความจุใหญ่ (Scalability) กับที่มีความเร็วในการเข้าถึงตลาดสูง 
(speed to market) ศึกษาหลักการของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วิชาน้ีประกอบด้วยหัวข้อดังน้ี พ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เอ็มแอล การรักษาความปลอดภัย ระบบ
ฐานข้อมูล และ สถาปัตยกรรมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 
  The major objective is to provide technical knowledge to survive and prosper in 
the digital marketplace. Making sound business decisions on technology investments such as 
selecting a web hosting service or adding features to your web site; comprehend the latest 
technological achievements in e-business so students can begin to apply them on business. 
Understanding the modern e-business multi-tier architecture; determine what technology is 
needed to support e-business initiatives;  understand the tradeoff in time and money between 
creating a web site that has a large capacity ("scalability") vs. creating one that is up and running 
quickly ("speed to market"). Topics include an introduction to software and hardware concepts; 
basics of telecommunications and networks; the Internet; electronic commerce; XML, security; 
data base systems; and modern e-business multi-tier architectures. 
 
BUS 673      การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์      
        Digital Business Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เน้ือหารายวิชาครอบคลุมประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  กลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่ การบริหารจัดการกระบวนการ เทคโนโลยีและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

       Digital business management discusses the strategic extension of conventional 
business by utilizing the state-of-the-art technology. Topics in this course include strategic 
aspects of digital business, e-business and e-commerce, marketing in digital business, 
management of digital goods, internet marketing and social media marketing. 
 
 



BUS 679      หัวข้อพิเศษที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศการจัดการ     
        Special Topic in Management Information System 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อด้านระบบสารสนเทศการจัดการที่คัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to management information system which will be selected 
according to degree of relevance or significance to current situation. 
 
BUS 681     การสรา้งธรุกิจใหม่ของผูป้ระกอบการ      
 Formation and Implementation of Entrepreneurial Ventures 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินโอกาสทางธุรกิจ เข้าใจความแตกต่างของกลยุทธ์และ      
แนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจใหม่ ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีมีข้อเสียเปรียบ  เมื่อ
เทียบกับธุรกิจที่ต้ังมายาวนานแล้ว เข้าใจถึงแนวทางการตัดสินใจในฐานะเจ้าของกิจการที่เก่ียวข้องกับการเงิน 
การเลือกปัจจัยผลักดันความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในตลาด การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดทีม
ผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์จากฐานด้านทรัพยากร  การปรับเปลี่ยนสภาพจากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นขนาด
ย่อม ประเด็นสําคัญในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใหม่ 
โดยวิชาน้ีจะเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศใน
ปัจจุบัน 
  This course centered on the front end of the entrepreneurial process, including 
approaches to opportunity identification and assessment, development and testing of novel 
business concepts. The course is designed for understanding of the distinct strategies and 
practices of either SMEs or new venture companies. Focus on shareholder decision making; 
financial and market driven options for long-run competitiveness, organizational structures and 
management team issues; strategic planning from a resource-based perspective; transition 
planning for the corporate entity, leadership and relationships; new venture dynamics and 
communication issues; and leadership empowerment. This course also aims to develop skill 
in writing a business plan that corresponding with country expansion context. 
 
BUS 682     สัณฐานความคิดสรา้งสรรค ์ และนวัตกรรม      
 Creative Morphology and Innovation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เรียนรู้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง การแก้ปัญหาของธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ฝึกวิพากษ์แผนธุรกิจนวัตกรรมที่เสนอขอเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนร่วมลงทุน 
  Explores the creative process and helps students identify their own creative 
problem-solving styles, develop innovative solutions to a wide range of business problems 
that center around new product, service and process development. Emphasis is placed both 



on individual creativity and creativity in teams within a work context. Students will critique 
innovative business plans submitted to venture capital firms. 
 
BUS 683    การพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารใหม่       
 New Products and Services Development 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์เบ้ืองต้นของวิชาน้ีคือ ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ มี
เป้าหมายในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยศึกษาต้ังแต่ขั้นตอนการ
ค้นหาโอกาส ขั้นตอนการวิเคราะห์โอกาส การวิจัยหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความคิดสร้างสรรค์
สําหรับผลิตภัณฑ์ การสร้างและทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาด และแผนการนํา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด 
  The primary purpose of this course is to provide students to know the process of 
New Product Development aims at creating thought processes for developing new commercial 
goods in order to gain innovative products that meet customer needs and firms 
objectives.   The topics in this course include opportunity identification, opportunity analysis, 
research method for finding customer needs, creative process for idea generation, idea 
screening, concept development and testing, market testing and commercialization. 
 
BUS 684    กฎหมายสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ      
 Entrepreneurship: Legal Aspects 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี เป็นการศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญที่องค์กรอุบัติใหม่และองค์กรที่เริ่มดําเนินการต้อง
ประสบ โดยครอบคลุมมุมมองที่เก่ียวกับ การใช้กฎหมายในเชิงกลยุทธ์เพ่ือการจัดการความเสี่ยง การใช้
ประโยชน์ทรัพยากร และการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด หัวข้อเร่ืองที่เรียนสอนประกอบด้วย 
ความสามารถในการบังคับใช้ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างงาน ตัวเลือกของรูปแบบธุรกิจ ซึ่งรวมถึง กฎหมาย 
การเงินและภาษี ข้อได้เปรียบ หรือเสียเปรียบของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดรวมทั้ง
กิจการที่จํากัดความรับผิดชอบในหน้ีสิน มุมมองของกฎหมายทางด้านภาษีและหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับการ
ระดมทุน จดหมายแสดงเจตจํานง รวมท้ังการควบรวมและการซื้อกิจการ กฎหมายการจ้างงาน ตลอดจน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  This course examines the critical legal issues that confronting start-up and 
emerging firms. This course covers perspective on how to use the law strategically to manage 
risk, deploy resources and maximize shareholders value. The topics included are the 
enforceability of confidentially non-competition and restrictive covenants in employment 
agreements, choice of business form including the legal, financial and tax advantages and 
disadvantages of general partnerships, limited partnerships, corporations and limited liability 
companies, tax and security law aspects of raising capital, letters of intent and mergers and 
acquisitions, employment law and intellectual property law. 



 
BUS 685     ผู้ประกอบการนวัตกรรมธุรกิจบริการ       
 Innovative Service Enterpreneur 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิดของนวัตกรรมบริการ ได้แก่ ความแตกต่างของนวัตกรรมบริการ
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  บทบาทของการเปิดกว้างด้านบริการ รูปแบบธุรกิจบริการ และความร่วมมือในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ บทบาทสําคัญของผู้รับบริการที่มีต่อนวัตกรรมบริการ นอกจากน้ี ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ และการกําหนดกรอบแนวคิดนวัตกรรมบริการเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจบริการ
ประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการในการออกแบบบริการ การจัดทําแผนที่กระบวนการบริการปละ
การปรับปรุงบริการ แบบจําลองธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและโครงสร้างเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
  This course covers key concepts for services innovation, i.e. how services 
innovation differs from product innovation, the role of openness in services, the role of 
business models, and co-creation the critical role customers play in services Innovation.  The 
course will also introduce several tools and frameworks to apply those concepts to specific 
services situations.  These include process design, process mapping and improvement, 
business models, and platform innovation. 
 
BUS 686     การจัดการธรุกิจครอบครัว        
 Family Business Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ในปัจจุบันธุรกิจครอบครัวมีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองด้วยเป็นกลไก
สําคัญในการสร้างผลผลิตและความมั่นคงของประเทศ ในวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัวน้ีจะอธิบายถึงการ
จัดการที่ประสบความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว การวางแผน การวางรากฐานให้แก่ทายาททางธุรกิจ โดยจะมี
ทั้ง การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ วงจรทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จ ความขัดแย้ง
ภายในธุรกิจ การสื่อสารระหว่างรุ่นทางธุรกิจ กฎหมายและการควบคุมทางการเงิน การวางแผนทาง
อสังหาริมทรัพย์ ธรรมาภิบาล และจริยธรรม 
  Today economies are dominated by family-owned businesses, which generate 
most of the world's economic output and wealth. In some regions of the world, family 
companies virtually control the economy. This subject addresses aspects of managing an 
established family business, on a day-to-day basis and planning for succession to the next 
generation: values, life cycles, marketing strategies, succession, conflict resolution, 
communications, legal and financial aspects, estate planning, governance and philanthropy. 
 
BUS 689     หัวข้อพิเศษด้านการเปน็ผูป้ระกอบการ      
        Special Topic in Entrepreneurship 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      หัวข้อด้านการเป็นผู้ประกอบการท่ีคัดเลือกตามความสําคัญในขณะน้ัน 
      Special topic related to entrepreneurship which will be selected according to 
degree of relevance or significance to current situation. 



GMI 691    วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรน้ีมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ  
  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการโดยการทํางาน
วิจัยภายใต้ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชานี้เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคใน
การบริหารธุรกิจ หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของธุรกิจ  เพ่ือแก้ปัญหาธุรกิจ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการบริหารธุรกิจ  ซึ่ง
นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการ
ดําเนินการวิจัยโดยพิจารณาถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
  Students will explore the knowledge of entrepreneurship management by 
conducting research studies under the supervision of their supervisor.  The objectives of this 
course are to develop or better tools or techniques for business management, or to expand 
or improve the body of knowledge in business management.  These objectives are required 
to enhance business performance, resolve management problems, or provide other significant 
research findings in the area of business management.  Students are encouraged to propose 
research concepts, objectives, and methodologies by considering the research scope and 
limitations. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
 Special Research Project 
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ  

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ   
 This course allows students to conduct research studies in the area of 
entrepreneurship management within a limited timeframe or a desired scope under the 
supervision of their supervisors.  Students are required to meet the objectives of this course 
by either developing or improving or expanding the entrepreneurship management 
knowledge. 
 
GMI 693    การค้นคว้าอิสระ        3  หน่วยกิต  
                      Independent Study 
  วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรน้ีมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือ      

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 



 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาจะทําการศึกษาด้วยตนเอง โดยนําองค์ความรู้  
เครื่องมือ  หรือเทคนิคที่มีอยู่แล้วไปประยุกต์ใช้ ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องทํารายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการ
ปฏิบัติงานในตอนท้ายของภาคการศึกษาด้วย 
  Under the supervision of their supervisors, students will study by conducting 
literature reviews in the area of project management or implementing existing project 
management knowledge, tools or techniques in a real-world project.  A summary report is 
expected at the end of the semester. 
 
GMI 694     โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม      6 หน่วยกิต 
 Innovative Business Plan Project 

 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรน้ีมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือ  
   ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 เป็นโครงการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาแผนธุรกิจแนวใหม่ โดยนําผลงาน
ค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจสําหรับ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการผลิตใหม่
ในตลาดหรืออุตสาหกรรม        
 This course encourage students to develop an innovative business plan. The 
business idea should be developed for those Technology R&D result and the product service 
or process never exists in the market. 
 
GMI 695     โครงการให้คาํปรึกษาการแก้ไขปัญหาธุรกิจ     6 หน่วยกิต 
 Business Consulting Practice Project 

 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรน้ีมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือ  
  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เป็นโครงการศึกษาด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ทุกแขนงที่ได้จากการศึกษาใน
ห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง นักศึกษาจะต้องจําลองสถานการณ์ธุรกิจน้ัน
ร่วมกับบุคลากรขององค์กรที่นักศึกษาสนใจเข้าไปศึกษาแก้ไขปัญหาธุรกิจ พร้อมทั้งนําเสนอรายงาน 
สถานการณ์ ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ 
 This course requires the integration and application of all courses from classrooms. 
Students will practice to solve the real business problem. Situation simulation and analysis 
will be work with the staffs of business organization. A report of the study and presentation 
upon the completion of the course is required with the consent of the responsible staff of 
the organization. 
 
LGM 671    การจัดการโซอุ่ปทาน        
 Supply Chain Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบของโซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทาน บทบาทของการออกแบบโซ่อุปทานใน               
กลยุทธ์ทางธุรกิจและเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การบูรณาการการออกแบบโซ่อุปทานด้วยการพัฒนา



ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  การสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทาน การประเมินประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน 
โซ่อุปทานในยุคของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน ความเสี่ยงของโซ่อุปทาน 
การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก ความรับผิดชอบ   ต่อสังคม การวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 The components of supply chain, supply chain design, the role of supply chain 
design in business strategy and competitive advantages,   integrating supply chain design with 
product and process development, collaborative supply chain, supply chain performance 
measurement, supply chains in the age of e-Business, information technology in supply chain 
applications, green supply chain,  global supply chain management, corporate social 
responsibility (CSR), case studies. 

LNG  550    วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา    
 Remedial English Course for Post Graduate Students 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ   ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด   นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสตูรสําหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา   

Insessional English Course for Post Graduate Students 
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 or Pass grade from placement procedure 
 รายวิชาน้ีจัดสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง 
แต่วิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษา
ต้องใช้ในการทําโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง 
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย    นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 

This course aims to develop English language skills relevant to mature students 
in Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on 
practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the 



real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of 
their studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting 
research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with 
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize 
language use not usage, real communication not classroom practice. 
 




