
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

  รหสัหลกัสูตร  25500561107804  

 ภาษาไทย   หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 ภาษาองักฤษ  Master of Business Administration Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเตม็ (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 ช่ือยอ่ (ไทย) : บธ.ม. 

 ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Master of Business Administration  

 ช่ือยอ่ (องักฤษ) : M.B.A. 

3. จาํนวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 36 หน่วยกิต 

4. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลยั 

4.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

ไม่มี 

4.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

  4.2.1 รายวชิาในกลุ่มวชิาปรับพื้นฐาน 

วชิา MB 001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 

วชิา MB 004 หลกัการพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

วชิา MB 005 การเงินธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน 

วชิา MB 007  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเคร่ืองมือเพ่ือวเิคราะห์ทางธุรกิจ 

วชิา MB 008 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 

 4.2.2 รายวชิาในกลุ่มวชิาเอก 

ไดแ้ก่ รายวิชาท่ีหลกัสูตรอ่ืนระบุใหส้ามารถเลือกเป็นวชิาเลือกไดต้ามความสนใจ โดยอยูใ่นความเห็น

ชอบของผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนั้น 



5. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

5.1 หลกัสูตร 

5.1.1 จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 

5.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 มวีทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ 

ก. วชิาแกนบริหารธุรกิจ 18 หน่วยกิต 

ข. วชิาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

ค. วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข แบบไม่มวีทิยานพินธ์ 36 หน่วยกติ 

ก. วชิาแกนบริหารธุรกิจ 18 หน่วยกิต 

ข. วชิาเอกบงัคบั 9 หน่วยกิต 

ค. วชิาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

ง. การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

บธ.ม. (กลุ่มวชิาเอกทีจ่บ) 

36 หน่วยกติ 

 

 

 

           แผน ก. แบบ ก 2 มวีทิยานิพนธ์      แผน ข. ไม่มวีทิยานิพนธ์ 

                             (Thesis)                                               (Non – thesis) 

 

 

         วชิาแกนบริหารธุรกจิ (Core Courses)                           วชิาแกนบริหารธุรกจิ (Core Courses) 

      6 วชิา  =  18 หน่วยกติ              6 วชิา  =  18 หน่วยกติ 

 

 

          วชิาเอก (Major Courses)                       วชิาเอก (Major Courses) 

       วชิาเอกบังคบั 2 วชิา = 6 หน่วยกติ                                    วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา = 9 หน่วยกติ 

                      วชิาเอกเลือก 2 วชิา = 6 หน่วยกติ 

 

 

                        วชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

                 (Independent Study) = 3 หน่วยกติ 

 

 

         วทิยานิพนธ์ (Thesis)           สอบประมวลความรู้ 

                     12 หน่วยกติ                  (Comprehensive Examination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจาํนวนหน่วยกติ 

5.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มีรหัสวิชาซ่ึงแทนดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข ท่ีมี

ความหมาย ดงัน้ี 

อกัษรตวัแรก (M) หมายถึง วชิาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

อกัษรตวัท่ีสอง หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาต่างๆ แทนดว้ยตวัอกัษร ดงัน้ี 

MB หมายถึง วชิาปรับพ้ืนฐานหรือวชิาแกนบริหารธุรกิจ 

MF หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการเงิน 

MG หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการจดัการ 

MK หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการตลาด 

MN หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

ME หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการประกอบการ 

MI หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิานวตักรรมธุรกิจ 

MS หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาผูป้ระกอบการยคุดิจิทลั 

MT หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

MC หมายถึง วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

การเงิน 

   MM หมายถึง  วชิาท่ีจดัสอนใหก้ลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจครอบครัว 

เลขหลกัร้อย (5-6) หมายถึง วชิาในระดบัปริญญาโท  

        เลขหลกัสิบ หมายถึง หมวดวชิา ซ่ึงกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

0-1 หมายถึง วชิาแกนบริหารธุรกิจ และวชิาเอกบงัคบั 

2-8 หมายถึง วชิาเอกเลือก 

9 หมายถึง วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

        เลขหลกัหน่วย หมายถึง ลาํดบัประจาํวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.3.2 รายวชิา 

1) กลุ่มวชิาปรับพื้นฐาน        ไม่นับหน่วยกติ 

ผูท่ี้สอบผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตร จะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานในรายวิชาท่ียงัไม่เคยศึกษามา

ก่อน ซ่ึงคณะกรรมการหลกัสูตรจะเป็นผูก้าํหนด การเรียนปรับพ้ืนฐานทางดา้นวิชาการน้ีไม่นบัหน่วยกิตและมีการ

วดัผลดงัน้ี 

S (Satisfactory)  = ผา่นเกณฑ ์

U (Unsatisfactory)  = ไม่ผา่นเกณฑ ์

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MB 001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 

(Business English) 

- - 

MB 004 หลกัการพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

(Foundation of Economics) 

- - 

MB 005 การเงินธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน 

(Fundamentals of Business Finance) 

- - 

MB 007 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเคร่ืองมือเพ่ือ

วเิคราะห์ทางธุรกิจ 

(Business Environment & Tools for Business 

Analysis) 

- - 

 MB 008         พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม            -         - 

                        (Fundamental of Computuer and coding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) กลุ่มวชิาแกนบริหารธุรกจิ     18 หน่วยกติ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

 

ศึกษาก่อน 

MB 501 

 

MB 503 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต ์

(Applied Business Economics) 

พฤติกรรมองคก์รและการจดัการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะขององคก์ร 

(Organizational Behavior and Identity Management) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

- 

 

- 

MB 508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 

 (Marketing Management in Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

MB 509 การเงินเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 

(Finance for Business Decision) 

3 (3-0-6) - 

MB 510 การจดัการการดาํเนินงานเชิงนวตักรรม 

(Innovative Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

MB 511 กลยทุธ์สร้างความสามารถในการแข่งขนัสูง  

(Highly Competitive Strategy) 

3 (3-0-6) - 

 

3) กลุ่มวชิาเอก 

1. กลุ่มวชิาการจดัการ (Concentration in Management)  

กลุ่มวชิาเอกการจดัการ จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบการสอนทาง

ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

1.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน 9 หน่วยกิต  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MG503 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวตัน์                       

(International Business and Globalization Management) 

3 (3-0-6) - 

MG504 ภาวะผูน้าํอนาคตและการจดัการทีมงานท่ีคล่องแคล่ว 

(Future Leadership and Agile Team Management)              

3 (3-0-6) - 

MG 505 การบริหารความเป็นเลิศขององคก์ร 

(Excellent Organization Management) 

3 (3-0-6) - 

 

 

 

 



1.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 6 หน่วยกิต

ดงัน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MG 521 

 

 

การออกแบบแนวคิดเพ่ือสร้างองคก์รนวตักรรม 

(Design Thinking to Create Innovative 

Organization) 

3 (3-0-6) 

 

 

- 

 

 

MG 527 การจดัการธุรกิจครอบครัว 

(Family Business Management) 

3 (3-0-6) - 

MG 528 การจดัการดิจิทลัและเทคโนโลยเีพ่ือความสามารถ

ในการแข่งขนั         

(Technology and Digital Management for  

Competitiveness) 

3 (3-0-6) - 

MG529 กฎหมายและภาษีอากรสาํหรับธุรกิจ 

(Laws and Taxation for Business) 

3 (3-0-6) - 

MG 531 การเจรจาต่อรองและขอ้ตกลงทางธุรกิจ 

(Business Negotiation and Deals) 

3 (3-0-6) - 

MG 532 การจดัการการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์

(Creative Communication Management) 

3 (3-0-6) - 

MG533 การจดัการวฒันธรรม 

(Culture Management) 

3 (3-0-6) - 

MG 542 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 

(Strategic Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

MG564 การจดัการธุรกิจสตาร์ทอพั 

(Start Up Management) 

3 (3-0-6) - 

MG 588 ประเด็นปัจจุบนัทางธุรกิจ 

(Current Issues in Business) 

3 (3-0-6) - 

MG 589 

 

MG 590 

สมัมนาทางการจดัการ 

(Seminar in Management) 

การวจิยัเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ 

(Research for Business Management) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

 

- 

 

- 

 

MG594 การจดัการธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื 

(Sustainability Business Management) 

3 (3-0-6)  

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 



1.3 วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MG 600 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MG 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

 

2. กลุ่มวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ (Concentration in Logistics Management)  

2.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MN 501 กลยทุธ์การจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

(Logistics and Supply Chain Management 

Strategies) 

3 (3-0-6) - 

MN 502 การจดัการระบบขนส่งและการกระจายสินคา้ 

(Transportation and Distribution Management) 

3 (3-0-6) - 

MN 503 กลยทุธ์การจดัการคลงัสินคา้ และสินคา้คงคลงั 

(Warehouse and Inventory Management Strategies) 

3 (3-0-6) - 

 

2.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 6 หน่วยกิต

ดงัน้ี 

รหัสวชิา 

 

MN 521 

ช่ือวชิา 

 

การคา้และระบบโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 

(International Trade and Logistics System) 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาก่อน 

 

- 

MN 522 เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทางโลจิสติกส์ 

(Information Technology and Innovation in 

Logistics) 

3 (3-0-6) - 

MN 523 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่สาํหรับการจดัการ

โซ่อุปทาน   

(Big Data Analytics for Supply Chain 

Management) 

3 (3-0-6) - 

MN 524 

 

 

 

การวางแผนและจดัการความตอ้งการและการ

จดัหา 

(Demand and Procurement Planning and Manageme  

การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์  

3 (3-0-6) 

 

 

 

- 

 

 

 



MN 525 

 

MN 526 

 

 

 

MN 527 

 

(Logistics Entrepreneurship Development) 

การบริหารโครงการและออกแบบกระบวนการโซ่

อุปทาน 

(Project Management and Supply Chain Process  

Redesign) 

การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาํหรับธุรกิจ

เฉพาะ 

(Logistics and Supply Chain Management for 

Specific Products) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

 

 

 

                  3 (3-0-6) 

 

- 

 

- 

 

 

 

           - 

 

 

MN 528 ประเด็นปัจจุบนัทางการจดัการโลจิสติกส์ 

(Current Issues in Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 

MN 529 

 

MN530 

สมัมนาการจดัการทางโลจิสติกส์ 

(Seminar in Logistics Management) 

การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐใ์นโลจิสติกส์ 

(Application of Artificial Intelligence in 

Logistics) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

- 

 

- 
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เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ
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2.3 วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MN 600 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MN 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กลุ่มวชิาการตลาด (Concentration in Marketing)  

กลุ่มวชิาเอกการตลาด จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบการสอนทางระบบ

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

3.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MK 502 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคสาํหรับการตลาดดิจิทลั  

(Consumer Behavior Analysis for Digital  Marketing)  

          3 (3-0-6) - 

MK 503 

 

 

กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ในยคุดิจิทลั 

 (Marketing Strategy and New Product Development in   

 Digital Economy) 

       3 (3-0-6) 

 

 

- 

 

 

MK 504 การตลาดดิจิทลั 

(Digital Marketing) 

3 (3-0-6) - 

  

3.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน 6 หน่วยกิต

ดงัน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MK 522 การจดัการตราสินคา้กบัการเป็นผูน้าํตลาดดิจิทลั  

(Brand Management for Digital-Market Leader) 

3 (3-0-6) - 

MK 523 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่ายการตลาดออนไลน ์

(Distribution Channel Management in Online 

Marketing) 

3 (3-0-6) - 

MK 525 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดบูรณาการยคุดิจิทลั 

(Integrated Marketing Communication Strategies 

in Digital Economy) 

                  3 (3-0-6)            - 

MK 526 กลยทุธ์การตลาดบริการและการจดัการลูกคา้

สมัพนัธ์ยคุดิจิทลั  

(Service Marketing Strategies and Customer 

Relationship Management in Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

MK 529 การสร้างความแตกต่างและนวตักรรมการตลาดยคุ

ดิจิทลั  

(Differentiation and Innovation for Marketing in 

Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

 

 

 

การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับตลาด

ยคุดิจิทลั 

 

 

 

 

 

- 



MK 530 (Community Marketing for Sufficient Economy 

for Digital Market) 

3 (3-0-6) 

MK 531 การตลาดดิจิทลัในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลกาํไร 

(Digital Marketing for the Non-Profit 

Organizations) 

3 (3-0-6) - 

MK 542 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

คา้ปลีกยคุดิจิทลั 

(Logistics and Supply Chain Management of 

Retail Business in Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

MK 543 การจดัการร้านสาํหรับการคา้ปลีกยคุดิจิทลั  

(Store Operation Management for Retailing in 

Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

MK 544 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดเพ่ือความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในยคุดิจิทลั 

(Marketing Analytics for Competitive Advantage 

in Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

MK 588 ประเด็นปัจจุบนัดา้นการจดัการการตลาดดิจิทลั 

(Current Issues in Digital Marketing) 

3 (3-0-6) - 

MK 590 การวจิยัตลาด 

(Marketing Research) 

3 (3-0-6) - 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

3.3 วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MK 600 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MK 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กลุ่มวชิาการเงนิ (Concentration in Finance)  

กลุ่มวชิาเอกการเงิน จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบการสอนทางระบบ

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

4.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MF 502 การวเิคราะห์การลงทุน                         

(Investment Analysis) 

3 (3-0-6) - 

MF 504 การเงินระหวา่งประเทศและการบริหารการเงินของ

บริษทัขา้มชาติ   

(International Finance and Financial Management 

in Multinational Enterprises) 

3 (3-0-6) - 

MF 506 เทคโนโลยกีารเงินในอุตสาหกรรมการเงิน 

(Financial Technology in Financial Industry) 

3 (3-0-6) - 

 

4.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 6 หน่วยกิต

ดงัน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MF 521 การบริหารการเงินขององคก์รเชิงประยกุต ์

(Applied Corporate Finance) 

3 (3-0-6) - 

MF 522 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน       

(Financial Risk Management) 

3 (3-0-6) - 

MF 524 การเงินส่วนบุคคล 

(Personal Finance) 

3 (3-0-6) - 

MF 525 การเพ่ิมมูลค่ากิจการโดยการปรับโครงสร้าง 

(Creating Value through Corporate Restructuring) 

3 (3-0-6) - 

MF 527 

 

MF 528 

 

60การเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ                   

(Entrepreneurial Finance) 

60การจดัสรรแบ่งเงินลงทุน 

60(Asset Allocation) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

 

- 

 

- 

MF 529 60การวจิยัการเงิน 

60(Financial Research) 

3 (3-0-6) - 

MF 541 60หลกัประกนัภยัและกฎหมาย 

60(Principles of Insurance and Law) 

3 (3-0-6) - 

 

 

60การวเิคราะห์ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติและประกนั

วนิาศภยั 

 

 

 

 



MF 542 60(Life and General Insurance Product Analysis) 3 (3-0-6) - 

MF 543 60คณิตศาสตร์ประกนัภยัเพ่ืองานบริหาร 

60(Actuarial Mathematics) 

3 (3-0-6) - 

MF 544 60การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

60(Assets and Liabilities Management) 

3 (3-0-6) - 

MF 545 60นโยบายเชิงกลยทุธ์สาํหรับบริษทัประกนัภยั 

60(Strategic Policy for Insurers) 

3 (3-0-6) - 

MF 588 ประเด็นปัจจุบนัทางการเงิน  

(Current Issues in Finance) 

3 (3-0-6) - 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

4.3 วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MF 600 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MF 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

 
 
 
5. กลุ่มวชิาการประกอบการ (Concentration in Entrepreneurship)  

 กลุ่มวชิาเอกการประกอบการ จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบการ

สอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

5.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

ME 501 ทฤษฎีและการปฎิบติัของการประกอบการ 

(Entrepreneurial Theory and Practice)  

3 (3-0-6) - 

ME 502 การปฎิบติัการสาํหรับผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial Practicum) 

3 (3-0-6) - 

ME 503 การเร่ิมตน้ธุรกิจเชิงนวตักรรมสร้างสรรค ์

(Starting Creative and Innovative Venture) 

3 (3-0-6) - 

 

 

 



5.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6

หน่วยกิต ดงัน้ี 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

ME 521 การประกอบการในองคก์ร 

(Corporate Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

ME 522 ระเบียบวธีิวจิยัธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการ 

(Business Research Methodology for Entrepreneurs) 

3 (3-0-6) - 

ME 523 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการสร้างตราสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial New Product Development and Branding) 

3 (3-0-6) - 

ME 524 กลยทุธ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

(Venture Growth Strategy) 

3 (3-0-6) - 

ME 525 การจดัการธุรกิจครอบครัว  

(Family Business Management) 

3 (3-0-6) - 

ME 526 ความเป็นผูน้าํของผูป้ระกอบการและการจดัการทุนมนุษย ์

(Entrepreneurial Leadership and Human Capital Management) 

3 (3-0-6) - 

ME 527 ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ  

(Entrepreneurial Experiences) 

3 (3-0-6) - 

ME 528 หลกัการทางดา้นจิตวทิยาเพ่ือสร้างความสาํเร็จของ

ผูป้ระกอบการ 

(Psychological Approaches to Entrepreneurial Success) 

3 (3-0-6) - 

ME 529 การเป็นผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(Social Entrepreneurship and Sustainability) 

3 (3-0-6) - 

ME 530 การประกอบการในธุรกิจบริการ 

(Entrepreneurship in the Service Sector) 

3 (3-0-6)               - 

ME 531 การตลาดดิจิทลัสาํหรับผูป้ระกอบการ  

(Digital Marketing for Entrepreneurs) 

3 (3-0-6) - 

ME 532 ยทุธวธีิการขายและการเจรจาต่อรองสาํหรับผูป้ระกอบการ 

(Sales and Negotiation Tactics for Entrepreneurs) 

3 (3-0-6) - 

ME 533 กลยทุธ์โลกาภิวตัน์สาํหรับผูป้ระกอบการ 

(Global Strategy for Entrepreneurs) 

3 (3-0-6) - 

ME 534 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สาํหรับผูป้ระกอบการ  

(Supply Chain and Logistics Management for Entrepreneurs) 

3 (3-0-6) - 

ME 535 กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(International Business Laws and Intellectual Property) 

3 (3-0-6) - 



นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

ME 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

                         12      (0-0-36) - 

ME 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

 

6. กลุ่มวชิานวตักรรมธุรกจิ (Concentration in Business Innovation)  

 กลุ่มวชิาเอกนวตักรรมธุรกิจ จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบการ

สอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

6.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MI 501 แนวโนม้ธุรกิจสมยัใหม่ 

(Modern Business Trend)  

3 (3-0-6) - 

MI 502 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

(Product Design and Development) 

3 (3-0-6) - 

MI 503 การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นนวตักรรม 

(Innovation Driven Entrepreneurship Development) 

3 (3-0-6) - 

 

6.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6 

หน่วยกิต ดงัน้ี 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MI 521 ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก                        

(Global Logistics and Supply Chain System) 

3 (3-0-6) - 

MI 522 การวเิคราะห์และสร้างแบบจาํลองธุรกิจ          

(Business Simulation Modeling and Analysis)                            

3 (3-0-6) - 

MI 523 นวตักรรมพลิกโฉม                                           

(Disruptive Innovation)       

3 (3-0-6) - 

MI 524 การตลาดดิจิทลัและการตลาดเชิงสร้างสรรค ์

(Creative and Digital Marketing)  

  3 (3-0-6) - 



MI 525 การจดัการความเส่ียง                                           

(Risk Management)       

   3 (3-0-6) - 

MI 526 สมัมนาทางนวตักรรมธุรกิจ  

(Seminars in Business Innovation) 

3 (3-0-6) - 

MI 527 ธุรกิจพลงังานในอนาคต             

(Future Energy Business) 

3 (3-0-6) - 

MI 528 แนวโนม้และการจดัการธุรกิจสุขภาพ  

(Healthcare Business Trends and Management) 

3 (3-0-6) - 

MI 529 

 

MI 530 

กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(International Business Laws and Intellectual Property) 

ประเด็นปัจจุบนัทางนวตักรรมธุรกิจ  

(Current Issues in Business Innovation) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

- 

 

               - 

 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MI 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MI 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

3 (0-0-9) - 

7. กลุ่มวชิาผู้ประกอบการยุคดจิทิลั (Digital Entrepreneur)  

 กลุ่มวชิาเอกผูป้ระกอบการยคุดิจิทลั จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และแบบ

การสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

7.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MS 501 การทาํธุรกิจออนไลน ์

(Online Entrepreneure)  

3 (3-0-6)           - 

MS 502 เทคโนโลยทีางการเงิน 

(Financial Technology) 

3 (3-0-6)           - 

MS 503 กฎหมายธุรกิจออนไลน์ในยคุดิจิทลั 

(Digital Law) 

3 (3-0-6)           - 

 



7.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6 

หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MS 521 เทคโนโลยธุีรกิจดิจิทลั 

(Digital Business Technology) 

 3 (3-0-6) - 

MS 522 การจดัการองคก์ารดิจิทลั          

(Managing Digtial Organization)                            

 3 (3-0-6) - 

MS 523 เทคโนโลยขีอ้มูลสาํหรับธุรกิจอจัริยะ 

(Big Data Technology for Business Intelligence)       

 3 (3-0-6) - 

MS 524 การจดัการแบบแอไจลส์าํหรับเทคโนโลยแีละสาํหรับธุรกิจ 

(Agile Management for IT and Business)  

 3 (3-0-6) - 

MS 525 ธุรกิจใหม่และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจโดยใชน้วตักรรม                 

(New Technology Venture and Innovation-Driven Buisness 

Transformation)       

 3 (3-0-6) - 

MS 526 การจดัการนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

(Technological Innovation Managmenet) 

 3 (3-0-6) - 

MS 527 ธรรมาภิบาลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      

(Information Techology Governance) 

 3 (3-0-6) - 

MS 528 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั 1  

(Special Topics in Digital Business 1) 

 3 (3-0-6) - 

MS 529 

 

หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั 2 

(Special Topics in Digital Business 2) 

 3 (3-0-6) - 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MS 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MS 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

          3 (0-0-9) - 

 

 



8. กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรม (Concentration in Tourism and Hotel Management) 

 กลุ่มวชิาเอกการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนใน

ชั้นเรียน และแบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

8.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต. 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MT 501  พลวตัการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม  3 (3-0-6)   - 

  (Dynamics of Tourism and Hotel Management) 

MT 502  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผูป้ระกอบการ  3 (3-0-6)   - 

ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม      

  (New Venture Creation and Entrepreneurship in 

Tourism and Hotel Business) 

MT 503   การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม  3 (3-0-6)   - 

เพ่ือความยัง่ยนื     

  (Tourism and Hotel Business Management for 

Sustainability) 

 

8.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6 

หน่วยกิต ดงัน้ี 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MT 521  การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่   3 (3-0-6)   - 

(Modern Accommodation Business Management) 

MT 522  การจดัการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา  3 (3-0-6)   - 

(Wellness and Spa Business Management) 

MT 523  การจดัการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร  3 (3-0-6)   - 

(Food Service and Restaurant Business Management) 

MT 524  การจดัการธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน  3 (3-0-6)   - 

(Airline Business and Airport Management)  

MT 525  การวางแผนและการจดัการงานอีเวน้ท ์   3 (3-0-6)   - 

(Event Planning and Management) 

MT 526  การจดัการคุณภาพการบริการสาํหรับธุรกิจ  3 (3-0-6)    - 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม     

(Service Quality Management for Tourism and Hotel  

Business) 

 

 



MT 527  การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ในธุรกิจการท่องเท่ียว  3 (3-0-6)    - 

และการโรงแรม      

(Customer Relations Management in Tourism and 

Hotel Business) 

MT 528  การพฒันาทุนมนุษยส์าํหรับธุรกิจการท่องเท่ียว  3 (3-0-6)   - 

และการโรงแรม     

(Human Capital Development for Tourism and 

Hotel Business) 

MT 529  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้สาํหรับธุรกิจ  3 (3-0-6)    - 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม     

(Product and Brand Management for Tourism and 

Hotel Business) 

MT 530  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนสาํหรับ  3 (3-0-6)   - 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม     

(Logistics and Supply Chain Management for 

Tourism and Hotel) 

MT 531  ประเด็นวพิากษใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6)    -  

(Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business)  

MT 532  ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6)   - 

(Research Methodology for Tourism and Hotel) 

 

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เป็นวิชาเอก

เลือกได ้หรืออาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

  วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MT 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MT 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

                          3 (0-0-9) - 

 

 

 

 

 



9. กลุ่มวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ 

(Concentration in Computer Engineering and Financial Technology) 

 กลุ่มวชิาเอกวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารเงิน จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการ

สอนในชั้นเรียน และแบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

9.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต. 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

    MC 501 การเปล่ียนรูปแบบบริการทางการเงินใหเ้ป็นดิจิทลั 3 (3-0-6)           - 

  (Digital Transformation in Financial Services)    

    MC 502 การวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาสาํหรับระบบนิเวศ 3 (3-0-6)           - 

เทคโนโลยทีางการเงิน 

(Analysis and solutions for fintech ecosystems) 

    MC 503 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงินในการใหบ้ริการ 3 (3-0-6)                                        - 

ทางการเงิน 

46(46Financial Technology Innovation in Financial Services) 

 

9.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6 

หน่วยกิต ดงัน้ี 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

    MC 521 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ   3 (3-0-6)                                        - 

: กลยทุธ์ แบบจาํลองและวธีิการ                                        

     (Information Systems and Service Design:  

     Strategy, Models, and Methods) 

   MC 522     สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององคก์ร                                3 (3-0-6)                                        - 

     (Enterprise Computer Architectures) 

   MC 523     การนาํเสนอขอ้มูล                                                                3 (3-0-6)                                        - 

     (Data Visualization) 

   MC 524     คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลสาํหรับ                                      3 (3-0-6)                                        - 

     วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารเงิน 

     (Data Warehouse and Data Mining for  

     Computer Engineering and Financial Technology) 

   MC 525     เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับเทคโนโลยกีารเงิน                    3 (3-0-6)                                       -            

                (Information Technology for Financial Technology) 

   MC 526     การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ                              3 (3-0-6)                                       - 

     (Information Technology Management) 

 

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse512/14wi/index.html


  MC 527     ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงิน   3 (3-0-6)                                       -                                          

                (Information Security in Financial Technology) 

  MC 528     เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง                                                              3 (3-0-6)                                      - 

     (Advanced Financial Technology) 

 

นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถเลือกวชิาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวชิาอ่ืนๆ เป็นวชิาเอกเลือกได ้หรือ

อาจเลือกวชิาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวชิาเป็นวชิาเอกเลือกได ้1 วชิา โดยตอ้งผา่นการเห็นชอบของอาจารยท่ี์

ปรึกษา 

 

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MC 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MC 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

   3 (0-0-9) - 

 

10. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิครอบครัว 

(Concentration in Family Business Management) 

 กลุ่มวชิาเอกการจดัการธุรกิจครอบครัว จดัใหมี้การเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรียน และ

แบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวชิาดงัน้ี 

10.1 วชิาเอกบงัคบั 3 วชิา จาํนวน  9 หน่วยกิต. 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

    MM 501 หลกัการบริหารธุรกิจครอบครัว   3 (3-0-6)           - 

  (Principles of Family Business Management)    

    MM 502 การออกแบบองคก์รและการกาํกบัดูแลธุรกิจครอบครัว 3 (3-0-6)           - 

(Organization Design and Governance of Family Business) 

    MM 503 กลยทุธ์ธุรกิจครอบครัวเพ่ือความยัง่ยนื   3 (3-0-6)                                        - 

46 (46Family Business Strategy for Sustainability) 

 

 

 

 

 

 



10.2 วชิาเอกเลือก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน  6 

หน่วยกิต ดงัน้ี 

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

    MM 521 การบริหารความเส่ียงสาํหรับธุรกิจครอบครัว  3 (3-0-6)                                        - 

     (Risk Management for Family Business) 

    MM 522     การบริหารความขดัแยง้                                                        3 (3-0-6)                                        - 

     (Conflict Management) 

    MM 523     การบริหารนวตักรรมในธุรกิจครอบครัว                              3 (3-0-6)                                        - 

     (Managing Innovation in Family Business) 

    MM 524     กฎหมายและภาษีของธุรกิจครอบครัว                                  3 (3-0-6)                                        - 

     (Legal and Tax for Family Business) 

    MM 525     การบริหารความมัง่คัง่                                                          3 (3-0-6)                                        - 

     (Wealth Management) 

    MM 526     การวางแผนสืบทอดธุรกิจและการเปล่ียนผา่น                     3 (3-0-6)                                        - 

     ในธุรกิจครอบครัว 

     (Succession Planning and Transition in Family Business) 

    MM 527     สมัมนาการบริหารธุรกิจครอบครัว                                      3 (3-0-6)                                        - 

     (Seminar in Family Business) 

 

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

รหสัวชิา รายวชิา จาํนวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MM 600 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MM 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

   3 (0-0-9) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.1.4 แผนการศึกษา 

แผน ก. มีวทิยานิพนธ์  

ปีท่ี ภาคการศึกษา วชิา จาํนวนหน่วยกิต 

1 ภาคตน้ วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 6 

ภาคปลาย วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 

วชิาเอกบงัคบั 1 วชิา 

6 

3 

ฤดูร้อน วชิาเอกบงัคบั 1 วชิา  3 

2 ภาคตน้ วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 

วทิยานิพนธ์ 

6 

3 

ภาคปลาย วทิยานิพนธ์ 9 

ฤดูร้อน สอบวทิยานิพนธ์  

  รวมปีที ่1 และปีที ่2 36 

 

แผน ข. ไม่มีวทิยานิพนธ์ 

ปีท่ี ภาคการศึกษา วชิา จาํนวนหน่วยกิต 

1 ภาคตน้ วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 6 

ภาคปลาย วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 

วชิาเอกบงัคบั 1 วชิา 

6 

3 

ฤดูร้อน วชิาเอกบงัคบั 1 วชิา 3 

2 ภาคตน้ วชิาแกนบริหารธุรกิจ 2 วชิา 

วชิาเอกบงัคบั 1 วชิา 

6 

3 

ภาคปลาย วชิาเอกเลือก 2 วชิา 

วชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

6 

3 

ฤดูร้อน สอบประมวลความรู้   

  รวมปีที ่1 และปีที ่2 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 

5.1.5.1 วชิาปรับพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกติ) 

MB 001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิ       - 

 (Business English) 

ฝึกทกัษะในการอ่าน การวเิคราะห์ สรุป กรณีศึกษา ตาํราท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

 

MB 004 หลกัการทางด้านเศรษฐศาสตร์      - 

 (Foundation of Economics) 

ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาํหนดราคาและดุลยภาพของผูผ้ลิต ปัจจยัการผลิต การวดัรายไดป้ระชาชาติ การวา่จา้ง

ทาํงาน ผลิตผล ระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การคา้

ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

MB 005 การเงนิธุรกจิขั้นพื้นฐาน       - 

(Fundamentals of Business Finance)        

บทบาทและความสําคญัของหน้าท่ีงานการเงินในธุรกิจสมยัใหม่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์งบ

การเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหน้ี ผลตอบแทนและความเส่ียง เทคนิคต่างๆ ใน

การประเมินงบประมาณเงินทุน ตลอดจนการจดัการโครงสร้างทางการเงิน 

 

MB 007 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและเคร่ืองมือเพ่ือวเิคราะห์ทางธุรกจิ   - 

    (Business Environment & Tools for Business Analysis) 

การเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ การจัดทาํแผนธุรกิจ การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Forces Model) ส่วนผสมการตลาด 

(Marketing Mix) การวเิคราะห์การเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด (Boston Consulting Group) การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

(7S McKinsey) รวมทั้งเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

MB 008 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรม     - 

(Fundamental of Computer and coding) 

 หลักการเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเร่ิมตน้ 

ความสมัพนัธ์ของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยกุตใ์ชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 



5.1.5.2 กลุ่มวชิาแกนบริหารธุรกจิ (Core Courses)   จาํนวน 18 หน่วยกติ 

MB 501 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิประยุกต์        3 (3-0-6) 

(Applied Business Economics) 

เพ่ือให้หน่วยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเขา้ใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตร์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์และตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในภาพรวมระดบัมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจเพ่ือให้สามารถปรับตวัและตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ธุรกิจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

MB 503 พฤตกิรรมองค์กรและการจดัการทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะขององค์กร    3 (3-0-6) 

(Charismatic Organizational Behavior and Identity Management)     

การจดัการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ทาํใหเ้กิด

ความไม่สอดคลอ้งของทศันคติ (Atitude - Cognitive Dissonance) และเช่ือมโยงไปถึงการรับรู้ (Perception) ท่ีดี ท่ีมี

บทบาทต่อการตดัสินใจ (Decision Making) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพฒันาภาวะผูน้าํแบบปฏิรูป 

(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองคก์ร และการสอนงานแบบโคช้ (Coaching) 

 

MB 508 การจดัการการตลาดยุคดจิทิลั       3 (3-0-6) 

(Marketing Management in Digital Economy) 

แนวคิดพ้ืนฐานการจดัการการตลาดและแนวคิดใหม่ของการจดัการการตลาดยคุดิจิทลั การวเิคราะห์และการ

พยากรณ์ความตอ้งการตลาด การพฒันากลยทุธ์และแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและ

ตาํแหน่งทางการตลาด การสร้างความพึงพอใจและความภกัดี การสร้างคุณค่าตราสินคา้ การกาํหนดกลยุทธ์และ

โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจดัการการตลาด เพ่ือพฒันาความสามารถและความไดเ้ปรียบเชิง

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืในตลาดยคุดิจิทลั 

 

MB 509 การเงนิเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 

(Finance for Business Decision) 

 งบการเงินและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานทางการเงิน ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

และกลุ่มหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าบริษทั โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนของเงินทุน 

การจดัการเงินทุนหมุนเวียน การจดัทาํงบลงทุนและการประเมินโครงการ  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 

เทคโนโลยกีารเงิน และเงินสกลุดิจิตอล ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



MB 510 การจดัการการดาํเนินงานเชิงนวตักรรม      3 (3-0-6) 

(Innovative Operations Management) 

 แนวทางการสร้างและเลือกกลยุทธ์การดําเนินงานเชิงนวตักรรม (Innovative Operations Strategy) ให้

เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ทั้ ง

อุตสาหกรรมการผลิต (Production) การบริการ (Service) และการคา้ (Trading) การออกแบบผลิตภณัฑ์ บริการและ

กระบวนการ (Product, Service, and Process Design) การบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain & 

Logistics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficient) ประสิทธิผล (Effectiveness) และลดตน้ทุน (Cost Reduction) การพยากรณ์ 

(Forecasting) การบริหารสินค้าคลัง (Inventory Management)  และการใช้เคร่ืองมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Tools) 

 

MB 511 กลยุทธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันสูง      3 (3-0-6)  

(Highly Competitive Strategy) 

ความสามารถในการแข่งขนัสูงของธุรกิจปัจจุบนัตอ้งมีทั้งวธีิการสร้างจุดแขง็ มีความรวดเร็ว ยดืหยุน่ท่ีเหมาะ

กบัสถานการณ์ องคก์รสมยัใหม่จึงมุ่งสร้างกลยทุธ์สมยัใหม่ท่ีเรียกว่ากลยทุธ์เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัสูง ท่ีมี

ลกัษณะไม่ซับซ้อนแต่ไดผ้ลลพัธ์สูง ประกอบดว้ยกลุ่มกลยทุธ์การสร้างการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ความ

คล่องตวั (Agile Strategy) กลยุทธ์ความเป็นเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยทุธ์การเปล่ียนแปลง (Transformative 

Strategy)  

 

5.1.5.3 กลุ่มวชิาเอก       

1) กลุ่มวชิาการจดัการ 

วชิาเอกบังคบั  9  หน่วยกติ 

 

MG 503 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศและโลกาภิวตัน์      3 (3-0-6)            

(International Business and Globalization Management) 

              การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพล

ต่อการจดัธุรกิจโลกาภิวตัน์ในอนาคต การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค สภาพการแข่งขนั  กลยุทธ์การจดัการและการ

ประกอบธุรกิจแบบโลกาภิวฒัน์ การคน้หาและการเขา้สู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) การบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) มุ่งเนน้การวิเคราะห์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสาํคญั การดาํเนินธุรกิจของบริษทัขา้มชาติ (Multinational 

Enterprise) และกิจการจากประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



MG 504 ภาวะผู้นําอนาคตและการจดัการทมีงานทีค่ล่องแคล่ว     3 (3-0-6) 

(Future Leadership and Agile Team Management) 

 การสร้างและพฒันาภาวะผูน้าํอนาคต (Future Leadership) การกาํหนดวิสัยทศัน์สําหรับองค์การสมยัใหม่ 

(Modern Organization)   แนวทางการนําองค์กรท่ีแสวงหากําไรและไม่แสวงหากําไร (Profit & Non-Profit 

Organization) องคก์รดิจิตอล (Digital Organization) ธุรกิจ Startup (Startup Business) การนาํผูต้ามท่ีแตกต่างกันใน

สถานการณ์ต่าง ๆ กนั ตั้งแต่การเร่ิมตน้ธุรกิจ การเติบโต การถดถอย การบริหารภาวะวกิฤติ (Crisis Management) การ

สร้างองคก์รท่ีคล่องแคล่ววอ่งไว (Agile Organization) การสร้างคุณค่าร่วมและจดัการวฒันธรรมองคก์ร การสร้างและ

การพฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพเกิดแรงจูงใจ มีความสุขในการทาํงาน (Happy Workplace) และมีความผกูพนัระยะ

ยาวกบัองคก์ร (Employee Engagement) 

 

MG 505  การบริหารความเป็นเลศิขององค์กร       3 (3-0-6) 

(Excellent Organization Management) 

แนวทางการสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร (Excellent Organization) บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้าํเชิงวสิยัทศัน์ 

(Visionary Leaders) ในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการสร้างกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) การสร้าง

ความสัมพัน ธ์แล ะความผูก พันกับ ลูกค้า  (Customer Relationship and Customer Engagement)  การออกแ บ บ

กระบวนการ ผลิตภณัฑ์ บริการและกระบวนการเพ่ือให้ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ การพฒันาปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง (Continuous Improvement) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) การพฒันาขีดความสามารถของบุคคลากร (Competency) รวมทั้งการจดัการผลการดาํเนินงาน 

(Performance Management) และแนวทางการตั้งเป้าหมายและวดัผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบ (Objective and Key Result, 

OKRs) เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กรในระยะยาว (Competitive Advantage) ด้วยหลกัการและ

แนวคิดการจดัการคุณภาพองคร์วม (Total Quality Management) 

 

วชิาเอกเลือก  

MG 521 การออกแบบแนวคดิเพ่ือสร้างองค์กรนวตักรรม      3 (3-0-6) 

(Design Thinking to Create Innovative Organization) 

การสร้างแนวคิดเชิงนวตักรรม (Innovative Thinking) ให้เกิดข้ึนทั่วทั้ งองค์กร โดยการออกแบบแนวคิด 

(Design Thinking) และการเปล่ียนผ่านองคก์รดิจิตอล (Digital Transformation)  โดยเร่ิมตน้จากการเขา้ใจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า (Empathize) กําหนดปัญหา (Define) ระดมแนวคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา (Ideate) สร้างแบบจําลอง 

(Prototype) และทดสอบ (Test) กระบวนการสร้างนวตักรรม (Innovation Creation Process) การพฒันารูปแบบธุรกิจ

แบบองคร์วม (Business Model Canvas) กระบวนการ สินคา้และบริการ ความสามารถในการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันา

องค์กรให้มีศกัยภาพและเกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงของโลกธุรกิจ 

 

MG 527 การจดัการธุรกจิครอบครัว        3 (3-0-6) 

 (Family Business Management) 

ลกัษณะของธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว การบริหารความขดัแยง้ใน

ธุรกิจครอบครัว รวมทั้งกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวท่ีประสบความสาํเร็จและลม้เหลว 



 

MG 528  การจดัการดิจิทลัและเทคโนโลยเีพ่ือความสามารถในการแข่งขนั    3 (3-0-6)         

                (Technology and Digital Management for Competitiveness) 

การเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายขององค์กรในอนาคตพร้อมการจัดการเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

(Disruptive Technology) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) การจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual 

Reality, VR) และการวมสภาพแวดลอ้มกบัวตัถุเสมือน (Augmented Reality, AR) การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เพ่ือบูรณาการดิจิตอลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) กระบวนการ สินคา้

และบริการเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) โดยเร่ิมจากกระบวนการวางแผน การออกแบบ

องคก์ร การบริหารองคก์ร การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร การควบคุม และการประเมิน เพ่ือสามารถตอบสนอง

พลวตัของการแข่งขนัของธุรกิจในอนาคต 

MG 529 กฎหมายและภาษีอากรสําหรับธุรกจิ       3 (3-0-6) 

 (Laws and Taxation for Business) 

แนวความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายภาษีอากรความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการคลงัของรัฐกบันโยบายภาษี

อากรและแนวความคิดในเร่ืองจาํแนกประเภทภาษี การกาํหนดฐานภาษี อตัราภาษี รวมทั้งระบบการจดัเก็บ และการ

คุม้ครองเอกชนผูเ้สียภาษีโดยกระบวนการทางกฎหมาย หลกัการภาษีอากรประเภทต่างๆ เช่น ภาษีสรรพากร ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพยสิ์นและภาษีมรดก โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการ

ประกอบธุรกิจโดยเนน้ภาษีเงินได ้ภาษีมูลคา้เพ่ิม การบรรเทาภาระภาษีภาษีใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายการจดัทาํสญัญา

บางประเภทท่ีมีผลกระทบต่อภาระภาษี กรณีศึกษาเก่ียวกบัวางแผนภาษีในธุรกิจบางประเภท 

 

MG 531 การเจรจาต่อรองและข้อตกลงทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 

 (Business Negotiation and Deals) 

ประเด็นและแนวคิดเก่ียวกบัการเจรจาต่อรอง บทบาทของผูเ้จรจาต่อรองในการสร้างและกาํหนดขอ้ตกลง 

เทคนิคการเจรจาเพ่ือสร้างขอ้ตกลง ความซบัซอ้นของการเจรจาต่อรองท่ีตอ้งผา่นตวัแทน ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนั

ของขอ้มูลข่าวสาร (Asymmetric information) จรรณยาบรรณในการเจรจาต่อรอง อุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การ

สร้างขอ้ตกลงทางธุรกิจ โดยผูศึ้กษาจะไดฝึ้กการจาํลองสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองท่ีซบัซอ้น 

 

MG 532 การจดัการการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 

 (Creative Communication Management) 

การวางแผนการส่ือสารและนําเสนอเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงและเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมในอนาคต โดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะการส่ือสาร ทั้งดา้นการพูด ฟัง อ่าน

และเขียน ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม อิเลก็ทรอนิกส์และส่ือสังคมออนไลน์ การจดัการภายในองคก์รและภายนอกองค์กรให้

เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดทางดา้นการส่ือสาร รวมทั้งการส่ือสารเพ่ือแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ใน

องคก์ร 

 



MG 533 การจดัการวฒันธรรม         3 (3-0-6) 

 (Culture Management) 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับวฒันธรรม รูปแบบและความแตกต่างของวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม วิธีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี การจดัการวฒันธรรมขององคก์ร การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร การ

ใชว้ฒันธรรมองคก์รและวฒันธรรมขา้มชาติเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน และเป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนัของ

ธุรกิจ 

 

MG 542 การจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 

 (Strategic Human Resource Management) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์าร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัขององคก์าร ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ อาทิ การวางแผนกาํลงัคน การ

สรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพให้เขา้มาทาํงานกบัองคก์าร การรักษาบุคลากรมืออาชีพไวใ้นองคก์าร การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากรใหมี้ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งกลยทุธ์ในการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ความแตกต่าง และหลากหลายวฒันธรรม เป็นตน้ 

 

MG 564 การจดัการธุรกจิสตาร์ทอพั                        3 (3-0-6) 

 (Start Up Management) 

 เนน้การจดัการธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง สร้างความเขา้ใจของการทาํสตาร์ทอพัและสรุปความแตกต่างสตาร์ทอพั

และ SME เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้หลกัการกระบวนการวเิคราะห์ในการดาํเนินการทางประเภทของธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน  

นอกจากนั้นยงัรวมถึงการเตรียมตวัในการเป็นสตาร์ทอพัไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน จดัหาทุน การเติบโตอย่างก้าว

กระโดด  ในโลกยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ืยนอยูต่ลอดเวลาดว้ย 

 

MG 588 ประเดน็ปัจจุบันทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 

 (Current Issues in Business) 

ประเด็นปัญหา หรือ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในการบริหารธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ใน

ประเด็นท่ีเกิดข้ึน ทั้งในดา้นการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การจดัการ และการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ โดยเนน้กรณีศึกษา และการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ 

MG 589 สัมมนาทางการจดัการ        3 (3-0-6) 

 (Seminar in Management) 

การอภิปรายแนวคิด กลยทุธ์ และปัญหาเก่ียวกบัการจดัการร่วมสมยั 

 

MG 590 การวจิยัเพ่ือการจดัการทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 

 (Research for Business Management) 

กระบวนการในการวจิยัธุรกิจทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือสาํรวจปัญหาของธุรกิจเพ่ือการตดัสินใจทาง

ธุรกิจ การวางแผนการวจิยัและการคน้หาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ การกาํหนดแนวทางในการคน้หาคาํตอบ การวเิคราะห์

ขอ้มูล การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ 



 

MG594 การจดัการธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน       3 (3-0-6) 

 (Sustainability Business Management)  

กระบวนการในการพฒันาความยัง่ยืน (Sustainability Development) ให้แก่องค์กร ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม การสร้างกลยทุธ์ความยัง่ยืน (Sustainability Strategy) โดยมีการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient 

Economy) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ธรรมาภิ

บาล (Good Governance) การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 

มาตรการคาร์บอนฟุตปร้ิน (Carbon Footprint) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การป้องกนัความเส่ียง

ดา้นความยัง่ยนื การสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื การวดั

และประเมินการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Measurement & Evaluation of Sustainability Development) 

 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

MG 600 วทิยานิพนธ์         12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MG 601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง 

 

2) กลุ่มวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ 

วชิาเอกบังคบั 

 

MN 501 กลยุทธ์การจดัการโซ่อปุทานและโลจสิตกิส์      3 (3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management Strategies)  

                   กลยุทธ์การบริหารระบบโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ การปฏิบติัการ การขนส่งและกระจายสินคา้ การตลาด ระบบ

สารสนเทศ  รวมถึงเทคนิคท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการจดัหา การเก็บ การบริหารวตัถุดิบและสินคา้คงคลงั การจดัการความสมัพนัธ์กบั

ผูส่้งมอบ และการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในโซ่อุปทาน กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโซ่อุปทาน 

 

 



 

MN 502 การจดัการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า      3 (3-0-6) 

 (Transportation and Distribution Management) 

การขนส่งแต่ละประเภท กิจกรรมของการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ของสินคา้ทั้งในส่วนของการขนส่งและการกระจาย

สินคา้ การจดัเสน้ทางและตารางการขนส่ง การจดัระบบการกระจายสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ การวดัประสิทธิภาพการขนส่งและ

กระจายสินคา้ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายสินคา้และการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ระบบขนส่งและกระจายสินคา้ 

 

MN503 กลยุทธ์การจดัการคลงัสินค้า และสินค้าคงคลงั      3 (3-0-6) 

(Warehouse and Inventory Management Strategies) 

เทคนิคการพยากรณ์ กลยทุธ์การบริหารความตอ้งการ การบริหารวตัถุดิบ การกาํหนดนโยบายควบคุมสินคา้

คงคลงั การวดัประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ผลกระทบจากการพยากรณ์และความตอ้งการไม่แน่นอน การ

ออกแบบ การวางแผน การควบคุม และ การบริหารสินคา้คงคลงัในระบบโซ่อุปทาน การวดัประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการสินคา้คงคลงั เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั การจาํลองสถานการณ์ของระบบ

สินคา้คงคลงั กรณีศึกษา 

 

วชิาเอกเลือก 

MN 521 การค้าและระบบโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 

 (International Trade and Logistics System)      

 ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพนัธ์ของการคา้ระหว่างประเทศกับโซ่

อุปทานโลจิสติกส์ในต่างประเทศ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ กลยทุธ์สาํหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในตลาดโลก 

การพฒันาและประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การจดัหาแบบขา้มชาติ การเลือกเครือข่ายสถานท่ีตั้งการวางแผนบริหารรายไดแ้ละ

ตน้ทุน การบริหารความเส่ียงระบบโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ บทบาทของภาครัฐดา้นกฎหมายและการแทรกแซงทาง

การคา้ เช่น ภาษีและศุลกากร การนาํสินคา้ขา้มพรมแดน การกาํหนดสดัส่วนของวตัถุดิบในประเทศ 

 

MN 522 เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทางโลจสิตกิส์     3 (3-0-6) 

(Information Technology and Innovation in Logistics)  

 การออกแบบและการนาํระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเ้พ่ือช่วยในการตดัสินใจทาง    

โลจิสติกส์ โดยรวบรวมทฤษฎีต่างๆ จากทางดา้นระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการการจดัการ 

หัวขอ้ในการศึกษาประกอบไปดว้ยบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและ

การปฏิบติัการ การวางแผนทรัพยากรในองค์กร การออกแบบ และการพิจารณาเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพในโลจิสติกส์ เช่น ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบติดตามและสอบกลบัสินคา้ 

 

 

 

 

 



MN 523 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับการจดัการโซ่อุปทาน     3 (3-0-6) 

(Big Data Analytics for Supply Chain Management) 

                 ความสาํคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่สาํหรับการจดัการโซ่อุปทาน การเช่ือมต่อฐานขอ้มูลขนาด

ใหญ่ สถาปัตยกรรมของวิธีการ MapReduce และ Hadoop การจดัการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์การถดถอย

และสหสมัพนัธ์พหุคูณ การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร ตวัแบบเชิงการทาํนาย การวเิคราะห์การจาํแนกกลุ่ม การวเิคราะห์จดั

กลุ่ม กฎความสมัพนัธ์ เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินประสิทธิภาพตวัแบบ การนาํเสนอขอ้มูลเชิงกราฟ 

 

MN 524 การวางแผนและจดัการความตอ้งการและการจดัหา     3 (3-0-6) 

(Demand and Procurement Planning and Management) 

              บทบาทของการจดัหาเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และคาํนวณหาความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะแปรเปล่ียน

เป็นมูลค่าเพ่ิมในสินคา้และบริการ การพยากรณ์ความตอ้งการ การวิเคราะห์ตน้ทุนและราคาขาย การประเมินคุณภาพ

และการเลือกผูจ้ดัส่ง การเจรจา  การพฒันาและประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การจดัหา การจดัหาแบบขา้มชาติ การบริหารสญัญา

ซ้ือขาย ความสาํคญัของการจดัหาในระบบการผลิตและระบบสินคา้คงคลงัทฤษฎีและกรณีตวัอยา่งสาํหรับการวางแผน

และควบคุมการจดัหาท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิต 

 

MN 525 การพฒันาความเป็นผู้ประกอบการด้านโลจสิตกิส์      3 (3-0-6)  

(Logistics Entrepreneurship Development) 

          หลกัการพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีการจัดการด้านโลจิสติกส์ องค์ประกอบในการเป็น

ผูป้ระกอบการ การใชห้ลกัการทางการจดัการในการวางแผน การออกแบบพฒันาสินคา้และบริการ การวเิคราะห์ความ

เป็นไปไดท้างดา้นการเงินและการตลาด การจดัทาํแผนธุรกิจ การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน แผนการจดัตั้งและ

บริหารองคก์รดา้นโลจิสติกส์ การจดัการเพ่ือรองรับวฏัจกัรธุรกิจ ขั้นตอนการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการดา้นโลจิ

สติกส์ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง 

 

MN 526 การบริหารโครงการและออกแบบกระบวนการโซ่อุปทาน     3 (3-0-6) 

(Project Management and Supply Chain Process Redesign) 

               วางแผนโครงการ กลยทุธ์ของวงจรชีวติของโครงการ หลกัการบริหารขอ้มูลพยากรณ์ เพ่ือนาํอุปสงคไ์ปใชใ้น

การวางแผนอุปทาน หลกัการบริหารขอ้มูลเพ่ือการพยากรณ์ การออกแบบกระบวนการโซ่อุปทานให้เหมาะสม การ

ส่ือสารในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณตน้ทุนค่าใชจ่้าย การบริหารความเส่ียงและคุณภาพ

ในกระบวนการโซ่อุปทานและเคร่ืองมือในการประเมินความสาํเร็จของโครงการในกิจกรรมกระบวนการโซ่อุปทาน 
 

MN 527 การจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานสําหรับธุรกจิเฉพาะ     3 (3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management for Specific Products) 

            หลกัการ แนวคิด เทคนิคและกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการกระบวนการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

ของธุรกิจเฉพาะทาง อาทิเช่น การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจผลิต การจดัการกระบวนกานโลจิสติกส์ใน

ระบบโซ่ความเย็น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจสุขภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน

ธุรกิจกสรเกษตร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ รวมถึง มาตรฐานเฉพาะท่ีส่งผลต่อ

การบริหารจดัการกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจดงักล่าว 



MN 528 ประเดน็ปัจจุบันทางการจดัการโลจสิตกิส์      3 (3-0-6) 

 (Current Issues in Logistics Management) 

ประเด็นพิเศษท่ีน่าสนใจ และทนัสมยั ในงานดา้นการจดัการโลจิสติกส์ รวมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ 

 

MN 529 สัมมนาการจดัการทางโลจสิตกิส์       3 (3-0-6) 

 (Seminar in Logistics Management) 

การสัมมนาและแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาทางดา้นโลจิสติกส์ การขนส่งและระบบโซ่อุปทาน

พร้อมกบัการแกไ้ข 

 

MN 530 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ในโลจสิตกิส์      3 (3-0-6) 

(Application of Artificial Intelligence in Logistics) 

หลกัการการคาดการณ์ความผนัผวนของขอ้มูลการประยกุตเ์ทคโนโลยปัีญญาประดิษฐท่ี์เก่ียวกบักิจกรรมโล

จิสติกส์ การเลือกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือแกปั้ญหาทางกิจกรรมโลจิ  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้

การจดจาํรูปภาพเพ่ือตรวจสอบสถานะสินคา้ต่าง ๆ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การขนส่งอตัโนมติัแบบครบวงจร 

กรณีศึกษาบริษทัหรือผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ท่ีใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดิษฐข์ั้นสูงเพ่ือลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ 

 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

MN 600 วทิยานิพนธ์         12   (0-0-36) 

 (Thesis) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MN 601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการงานคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

3) กลุ่มวชิาการตลาด 

วชิาเอกบังคบั 

MK 502 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคสําหรับการตลาดดจิทิลั     3 (3-0-6)  

   (Consumer Behavior Analysis for Digital  Marketing) 

 วเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจ รวมทั้งวเิคราะห์ปัจจยัสาํคญัๆ ทั้งปัจจยั

ดา้นจิตวิทยา ดา้นสังคมวฒันธรรม ปัจจยัดา้นส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการคน้หา การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ การประเมินหลงัการใชแ้ละการบริโภค รวมถึงการเลิกใชแ้ละบริโภคของผูบ้ริโภค เพ่ือใชข้อ้มูลในการ

กําหนดกลยุทธ์และโปรแกรมส่วนประสมการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับองค์กรทั้ งใน

สภาพแวดลอ้มทางการตลาดแบบออนไลน์ (Online) และไม่ใชอ้อนไลน์ 



MK 503 กลยุทธ์การตลาดและการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ในยุคดจิทิลั     3 (3-0-6) 

   (Marketing Strategy and New Product Development in Digital Economy) 

 วิเคราะห์และเขา้ใจคุณลกัษณะสําคญัของผูน้าํตลาดดิจิทลั กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งความสําคญัและ

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่สําหรับการแข่งขนัในตลาดดิจิทลั วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม ตลาดและ

สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั สามารถวเิคราะห์และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการตลาดร่วมกบัการประเมินความ

พร้อมและทรัพยากรเพ่ือการแข่งขนัในตลาดดิจิทลั นาํเสนอแนวคิดและแนวทางเชิงประยกุตใ์นการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืและเป็นผูน้าํตลาดดิจิทลั 

 

MK504 การตลาดดจิทิลั         3 (3-0-6) 

 (Digital Marketing) 

 เขา้ใจบทบาทและความสําคญัของการตลาดท่ีใชเ้คร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิทลั และสามารถ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์ในการกาํหนดกลยุทธ์

การตลาด การจดัการส่วนประสมการตลาด และสามารถจดัการและดาํเนินการกบัการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การสร้าง

การออกแบบ การจดัการเวบ็ไซต ์เพ่ือสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่และสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ปัจจุบนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

วชิาเอกเลือก 

MK 522 การจดัการตราสินค้ากบัการเป็นผู้นําตลาดดจิทิลั      3 (3-0-6)  

   (Brand Management for Digital-Market Leader) 

    เขา้ใจความสาํคญั องคป์ระกอบ และกระบวนการสร้างตราสินคา้และคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) 

ทั้งในบริบทการตลาดออนไลน์ และไม่ใชอ้อนไลน์ และเขา้ใจการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจดัการตราสินคา้ 

การออกแบบตราสินคา้และขยายตราสินคา้ การวางตาํแหน่งตราสินคา้ การส่ือสาร การประเมินผลความสาํเร็จและการ

กาํกบัดูแลคุณค่าของตราสินคา้ และการสร้างความเป็นผูน้าํตลาดดิจิทลัอยา่งย ัง่ยนืจากการจดัการตราสินคา้ 

 

MK 523 การจดัการช่องทางจดัจาํหน่ายการตลาดออนไลน์     3 (3-0-6) 

   (Distribution Channel Management in Online Marketing) 

 เขา้ใจบทบาทและความสําคญั รวมทั้งความแตกต่างหรือความเหมือน และผลกระทบของช่องทางการจดั

จาํหน่ายออนไลน์และไม่ใชอ้อนไลน์กบัความสาํเร็จทางการตลาด วเิคราะห์โครงสร้างช่องทางจดัจาํหน่ายและกาํหนด

ทางเลือกทั้งในระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการสาํหรับการตลาดออนไลน์ การเลือกช่องทางการตลาดหรือคนกลาง

ในระดบัต่างๆ การจดัการการกระจายสินคา้ ห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารความ

ขดัแยง้ การพฒันาความสัมพนัธ์เชิงบวก และการสร้างคุณค่าในระยะยาวสาํหรับการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย

การตลาดออนไลน์ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือจดัระบบขอ้มูลช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้เพ่ือความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั 

 

 

 

 

 



MK 525 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดบูรณาการยุคดจิทิลั      3 (3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication Strategies in Digital Economy) 

  กระบวนการและการจดัการเพ่ือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การออกแบบเน้ือหาขอ้มูลการส่ือสาร 

และการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารอย่างสร้างสรรค ์เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย การ

ส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ และส่ือสังคมดิจิทัล รวมถึงการวางแผน และกําหนดงบประมาณ การปฏิบัติการและการ

ดาํเนินงานและการวดัประเมินผล 

 

MK 526 กลยุทธ์การตลาดบริการและการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ยุคดจิทิลั    3 (3-0-6)  

(Service Marketing Strategies and Customer Relationship Management in Digital Economy) 

   วิเคราะห์และตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์การจดัการการตลาดบริการ สําหรับธุรกิจบริการและธุรกิจ

ประเภทอ่ืนๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และไม่ใชอ้อนไลน์ และสามารถจดัการส่วนประสมการตลาดบริการและการจดัการ

คุณภาพบริการ การสร้างความพึงพอใจ รวมถึงการจัดการลูกคา้สัมพนัธ์ การสรรหาคดัเลือกและรักษาลูกคา้ท่ีมี

ศกัยภาพ ก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อธุรกิจบริการในยคุตลาดดิจิทลัอไดย้า่งมีประสิทธิภาพ 

 

MK 529 การสร้างความแตกต่างและนวตักรรมการตลาดยุคดจิทิลั     3 (3-0-6)  

(Differentiation and Innovation for Marketing in Digital Economy) 

  การวเิคราะห์และกาํหนดกลยทุธ์การตลาด รวมทั้งส่วนประสมการตลาดสาํหรับการตลาดยคุดิจิทลั โดยเนน้

การสร้างความแตกต่างและนวตักรรมการตลาดท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางธุรกิจ 

และมีผลกระทบต่อความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัสาํหรับการตลาดดิจิทลั สามารถจดัการกระบวนการและวิธีการในการ

พฒันานวตักรรมและสร้างความแตกต่างใหก้บัธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 

MK 530 การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับตลาดยุคดจิทิลั    3 (3-0-6) 

   (Community Marketing for Sufficient Economy for Digital Market) 

   แนวคิดการตลาดสาํหรับองคก์ารไม่หวงัผลกาํไรและหวงัผลกาํไร หรือกลุ่มในระดบัชุมชนในจงัหวดั อาํเภอ 

หรือตาํบล แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการแนวคิดการตลาดชุมชนเขา้กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิเคราะห์คดัเลือกกลุ่มลูกคา้ กลยุทธ์การจดัการการลาดและส่วนประสมการตลาดชุมชน เพ่ือความอยู่รอดและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจในยคุดิจิทลั 

 

MK 531 การตลาดดจิทิลัในองค์การทีไ่ม่หวงัผลกาํไร      3 (3-0-6) 

   (Digital Marketing for the Non-Profit Organizations) 

   แนวคิดและทฤษฎีการจดัการการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์และตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์ การคดัเลือก

กลุ่มเป้าหมาย และส่วนประสมการตลาดของการจดัการการตลาดดิจิทลัประยกุตก์บัองคก์ารท่ีไม่หวงัผลกาํไร รวมทั้ง

การวางแผนการปฏิบติัตามแผนการควบคุมประเมินผลสาํหรับการจดัการการตลาดดิจิทลั 

 

 

 

 



MK 542 การจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทานของธุรกจิค้าปลกียุคดจิทิลั    3 (3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management of Retail Business in Digital Economy) 

  การวเิคราะห์และการดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีกในยคุดิจิทลั การพฒันาแผน การกาํหนด

วิธีการและเทคนิคการบริหารจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสาํหรับตลาดยคุดิจิทลั การจดัการกระบวนการดา้น

สินคา้คงคลงั การบริหารคลงัสินคา้ กระบวนการกระจายสินคา้ ระบบและกระบวนการสั่งซ้ือ การบริหารจดัการห่วง

โซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัสาํหรับตลาดคา้ปลีกยคุดิจิทลั 

 

MK 543 การจดัการร้านสําหรับการค้าปลกียุคดจิทิลั      3 (3-0-6)  

(Store Operation Management for Retailing in Digital Economy) 

 การวิเคราะห์และตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัการรูปแบบสภาพภายนอกและภายในร้านคา้

ปลีก การวางผงัร้านคา้ การวางผงัทางเดินของลูกคา้ สภาพแวดลอ้มบรรยากาศและการตกแต่งร้านดา้นต่างๆ เช่น แสง 

สี เสียง และภาพ ทั้งช่องทางตลาดออนไลน์และไม่ใชอ้อนไลน์ และการจดัการร้านคา้ปลีกทั้งท่ีมีหนา้ร้านและไม่มีหนา้

ร้าน รวมทั้งการบริหารจดัการสินคา้หนา้ร้าน การขาย การบริการลูกคา้ และการบริหารจดัการพนกังานขาย เพ่ือความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในตลาดยคุดิจิทลัอยา่งย ัง่ยนื 

 

MK 544 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพ่ือความได้เปรียบเชิงแข่งขันในยุคดจิทิลั   3 (3-0-6) 

   (Marketing Analytics for Competitive Advantage in Digital Economy) 
                เขา้ใจบทความและความสําคญัของขอ้มูลและฐานขอ้มูลทางธุรกิจและการตลาดยุคดิจิทลั และสามารถ

บริหารจดัการการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทาํใหก้ารดาํเนินการทางการตลาดเกิดความแตกต่างและสามารถสร้างการซ้ือซํ้ า

หรือการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของลูกคา้ เพ่ือสร้างมูลค่าทางการตลาดจากฐานลูกคา้ รวมทั้งสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่

สาํหรับการตลาดยคุดิจิทลั 

 

MK588 ประเดน็ปัจจุบนัด้านการจดัการการตลาดดจิทิลั      3 (3-0-6) 

    (Current Issues in Digital Marketing) 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์เก่ียวกบัประเด็นปัญหา และหัวขอ้น่าสนใจดา้นการจดัการกลยุทธ์การตลาด

สาํหรับการจดัการการตลาดดิจิทลั โดยเนน้สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมทั้ง

เนน้กรณีศึกษา การสัมมนา การรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุ การศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้ผูเ้รียนมี

ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการธุรกิจและการตลาดดิจิทลัแบบบูรณาการ 

 

MK590 การวจิยัตลาด         3 (3-0-6) 

 (Marketing Research) 

   ความสาํคญัและบทบาทของการวิจยัทางการตลาด โดยเนน้การประยกุตก์บัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดยคุ

ดิจิทลั โดยใหค้วามสาํคญักบัประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยัตลาด การออกแบบงานวจิยั การสร้างเคร่ืองมือใน

การวิจยั การสุ่มตวัอย่าง การเก็บขอ้มูล เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานวิจยั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ เคร่ืองมือในการวจิยัท่ีใชเ้ทคโลโนยใีนการเก็บ วเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลจากขอ้มูลวจิยั 



 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

MK 600 วทิยานิพนธ์         12   (0-0-36) 

 (Thesis) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MK 601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง 

 

4) กลุ่มวชิาการเงนิ 

 วชิาเอกบังคบั 

MF 502 การวเิคราะห์การลงทุน        3 (3-0-6)                         

(Investment Analysis) 

   การกาํหนดเป้าหมายการลงทุน การจดัสรรเงินลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและตลาดหลกัทรัพย์

โดยรวม การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม การวเิคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์กลยทุธ์การ

ลงทุนและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การป้องกันความเส่ียงจากการลงทุน และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical 

Analysis) 

 

MF504 การเงนิระหว่างประเทศและการบริหารการเงนิของบริษัทข้ามชาต ิ    3 (3-0-6)                           

(International Finance and Financial Management in Multinational Enterprises) 

สภาพแวดลอ้มและระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การกาํหนดอตัรา

แลกเปล่ียน การบริหารความเส่ียงทางการเงิน กลยุทธ์การจัดหาเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจน

งบประมาณเงินทุนของบริษทัขา้มชาติ 

 

MF 506 เทคโนโลยกีารเงนิในอุตสาหกรรมการเงนิ      3 (3-0-6) 

(Financial Technology in Financial Industry) 

สภาวการณ์และวิวฒันาการของอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย ตลาดการเงินและบทบาทของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการเงิน  ผลกระทบของเทคโนโลยีการเงินท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการเงิน นกัการเงิน 

และนกัลงทุน 

 

 

 

วชิาเอกเลือก 



MF 521 การบริหารการเงนิขององค์กรเชิงประยุกต์      3 (3-0-6) 

 (Applied Corporate Finance) 

การนาํแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางการเงิน โดยใชก้รณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

ในเร่ืองการลงทุน การจดัหาเงินทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การซ้ือหุ้นสามญักลบัคืน นโยบายเงินปันผล การเสนอ

ขายหุ้นสามญัแก่สาธารณชนเป็นคร้ังแรก การควบรวมกิจการ การประยุกต์ใชก้ารประเมินมูลค่าสิทธิ ในดา้น real 

option ตราสารสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

MF 522  การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ       3 (3-0-6)       

(Financial Risk Management) 

ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) และตลาดอนุพนัธ์ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward contract) ตราสารซ้ือขาย

ล่วงหนา้ (Futures) และตราสารแสดงสิทธ์ิ (Options) กระบวนการซ้ือขาย ตวัแบบการประเมินมูลค่า การวดัความเส่ียง

ทางดา้นตลาด เครดิต สภาพคล่อง และการดาํเนินงาน การจดัการความเส่ียงแบบบูรณาการ การคาํนวณมูลค่าความ

เส่ียงและการจดัการความเส่ียงของสถาบนัการเงิน 

 

MF 524  การเงนิส่วนบุคคล                      3 (3-0-6) 

(Personal Finance)  

กระบวนการวางแผนทางการเงิน การจดัทาํงบการเงินส่วนบุคคล การจดัการเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน 

การคุม้ครองชีวติและการประกนัภยั การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณอาย ุและการวางแผนเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

จรรยาบรรณของนกัวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 

MF 525 การเพิม่มูลค่ากจิการโดยการปรับโครงสร้าง      3 (3-0-6) 

 (Creating Value through Corporate Restructuring) 

รูปแบบต่างๆ ของการปรับโครงสร้างและผลท่ีจะเกิดตามมาจากการปรับโครงสร้างนั้นโดยใชก้รณีศึกษา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบกลยทุธ์การปรับโครงสร้างเพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดแก่กิจการภายใตข้อ้กาํหนดสาํคญัดา้น

กฎหมาย ขอ้บงัคบัทางบญัชี ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั แรงจูงใจและความสนใจของฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเจรจา

ต่อรอง รวมทั้งการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยแขนงวิชาอ่ืนๆ เช่น กลยทุธ์ธุรกิจและการ

เจรจาต่อรอง 

 

MF527 การเงนิสําหรับผู้ประกอบการ60                      

 3 (3-0-6) 

60 (Entrepreneurial Finance) 

แนวคิดของการบริหารการเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ กระบวนการวางแผนทางการเงิน การจดัหาเงินทุนและ

การจดัสรรเงินลงทุน ตน้ทุนเงินทุนและการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม การวเิคราะห์งบการเงิน การจดัการ

เก่ียวกบัเงินทุนหมุนเวยีน ตลอดจนการจดัการความเส่ียงทางการเงินของผูป้ระกอบการ 

 

 

 



MF528 การจดัสรรแบ่งเงนิลงทุน        3 (3-0-6)          

60(Asset Allocation) 

กระบวนการจดัสรรแบ่งเงินลงทุน การตดัสินใจจดัสรรแบ่งเงินลงทุน ผลกระทบของเทคโนโลยีการเงินท่ีมี

ต่อการจดัสรรแบ่งเงินลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัสรรแบ่งเงินลงทุนดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่  

 

MF529 การวจิยัการเงนิ         3 (3-0-6) 

60 (Financial Research) 

 ระเบียบวิธีดาํเนินการวิจยัทางธุรกิจ สถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล การเขียนรายงานวิจยั

เนน้การวจิยัทางการเงินในการวางแผนและการตดัสินใจทางการเงิน 

 

MF 541 หลกัประกนัภัยและกฎหมาย        3 (3-0-6) 

 (Principles of Insurance and Law) 

ความหมายของการประกันภยั ความสําคญัของการประกันภยัท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ประเภทและลกัษณะของการประกนัภยั หลกัการประกนัภยั กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัภยั สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั การประกนัสังคม การประยุกตใ์ชห้ลกัการประกนัภยัและกฎหมาย

ประกนัภยัในการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 

MF 542 การวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ประกนัชีวติและประกนัวนิาศภัย    3 (3-0-6) 

 (Life and General Insurance Product Analysis) 

ความหมาย หลกัการ ประโยชน์ โครงสร้างตลาด การแข่งขนั กลไกราคา ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นของการประกนัชีวติหรือวนิาศภยั 

 

MF 543 คณิตศาสตร์ประกนัภัยเพ่ืองานบริหาร      3 (3-0-6) 

 (Actuarial Mathematics) 

บทบาทของคณิตศาสตร์ประกันภยัในองค์กร ความหมาย หลกัการ ท่ีมา และการนําไปประยุกต์ใชข้อง

ค่าเฉล่ียความถ่ี ค่าเฉล่ียความรุนแรง ตน้ทุนความเสียหาย อตัราส่วนสินไหมทดแทน รายงานตามปีกรมธรรม ์รายงาน

ตามปีท่ีเกิดเหตุ รายงานตามปีปฏิทิน เงินสํารองเบ้ียประกันภยั เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน

สมบูรณ์ เงินกองทุนตามความเส่ียง มูลค่าปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติแบบต่างๆ และ 

เงินสาํรอง 

 

MF 544 การจดัการสินทรัพย์และหนีสิ้น      3 (3-0-6) 

 (Assets and Liabilities Management) 

ความเส่ียงการลงทุนธุรกิจประกนัภยั ตวัแปรท่ีมีผลต่อความไหวของราคา เทคนิคการจดัการสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินของธุรกิจประกนัภยั การสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บักลุ่มสินทรัพยก์ารใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและอตัราส่วนท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์เพ่ือการจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจประกนัภยั 

 

 



MF 545 นโยบายเชิงกลยุทธ์สําหรับบริษัทประกนัภัย     3 (3-0-6) 

 (Strategic Policy for Insurers) 

กลยุทธ์ของบริษทัประกนัภยัในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจการภายใตข้อ้จาํกดัของกฎเกณฑข์อง 

ผูก้าํกบัดูแล แนวคิด แนวทางปฏิบติัในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุม

ภายใน ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีผลต่อการเติบโตของบริษทัประกนัภยั 

 

MF 588 ประเดน็ปัจจุบันทางการเงนิ       3 (3-0-6) 

 (Current Issues in Finance)  

ครอบคลุมประเด็นทางการเงิน โดยเนน้การติดตามวเิคราะห์และวจิารณ์ปรากฎการณ์ แนวคิดและแนวปฏิบติั

ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยการเช่ือมโยงกบัทฤษฎีทางการเงินเพ่ือให้สามารถทาํ

ความเขา้ใจถึงพฒันาการทางการเงินต่างๆในอนาคตได ้

 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

MF 600 วทิยานิพนธ์         12   (0-0-36) 

 (Thesis) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MF 601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง 

 

5) กลุ่มวชิาการประกอบการ 

 วชิาเอกบังคบั 

ME501 ทฤษฎแีละการปฎบิัตขิองการประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Entrepreneurial Theory and Practice)  

ทฤษฎี แนวคิดและธรรมชาติของการประกอบการประเด็นสําคญัในการประกอบการจากประสบการณ์ของ

ผูป้ระกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  กระบวนการสร้างผูป้ระกอบการ  การประเมิน การสร้าง 

และการพฒันาความคิดธุรกิจท่ีมีนวตักรรม และมีคุณภาพ  การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ (Startup) โดยให้ความสาํคญักบัคุณค่าท่ี

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชจ้ะไดรั้บและมุ่งเนน้การลดขั้นตอนท่ีไม่สําคญัหรือสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ออกไป (Lean 

Startup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ME502 การปฏบิัตกิารสําหรับผู้ประกอบการ              3 (3-0-6) 

 (Entrepreneurial Practicum)  

              การศึกษาและการปฏิบัติการเก่ียวกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ความเป็นไปได้ในธุรกิจ การวิเคราะห์

พฤติกรรมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดนั้นๆการพฒันากลยทุธ์การตลาดอยา่งมีนวตักรรม การหาผูร่้วมทุน การ

ออกแบบการดาํเนินการผลิต การบริหารทรัพยากร การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

อยา่งมีกาํไรและต่อเน่ือง และการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความสามารถในการเร่ิมตน้สร้างธุรกิจให้ประสบ

ความสาํเร็จ       

 

ME503 

 

การเร่ิมต้นธุรกจิเชิงนวตักรรมสร้างสรรค์ 

 

3 (3-0-6) 

 (Starting Creative and Innovative Venture)   

              การแสวงหาและการวเิคราะห์โอกาส การวเิคราะห์ตน้ทุน การพฒันากรอบความคิดของผูป้ระกอบการ เพ่ือนาํไปสู่

การวางแผนเร่ิมตน้ธุรกิจโดยการออกแบบการผลิตการบริการ และการดาํเนินงานอยา่งมีนวตักรรมและสร้างสรรค ์ประเภท

และความแตกต่างของนวตักรรม การสร้างความไดเ้ปรียบทาง          การแข่งขนัโดยใชแ้ก่นธุรกิจเพ่ือสร้างตลาดและผล

กาํไรให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งวิธีการดาํเนินธุรกิจและการจดัการเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยั เพ่ือสร้างโอกาสทางการ

แข่งขนั     

 

วชิาเอกเลือก 

ME521 การประกอบการในองค์กร 3 (3-0-6) 

 (Corporate Entrepreneurship)  

แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการประกอบการในองคก์ร แนวทางการสร้างผูป้ระกอบการในองคก์ร 

และแนวคิดสําหรับผูป้ระกอบการ ในการกระตุ ้นและการธํารงรักษาไวซ่ึ้งความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง

นวตักรรมใหม่ในองค์กร รวมถึงผลของแรงผลกัดนัและอตัราการเกิดนวตักรรมในองค์กร ขอ้ดีและขอ้เสียของ

องคก์รปัจจุบนั ท่ีมุ่งเขา้สู่การสร้างนวตักรรม ทางเลือกของบุคลากรแต่ละระดบัในองคก์รในการไดรั้บผลตอบแทน

และความสาํเร็จจากการสร้างนวตักรรมในองคก์ร     

 

ME522 ระเบียบวธีิวจิยัธุรกจิสําหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Business Research Methodology for Entrepreneurs)  

ความสาํคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางธุรกิจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประเภทของการวจิยัทาง

ธุรกิจการเลือกปัญหาการวจิยัการกาํหนดจุดมุ่งหมายการกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตวัแปรการเลือกรูปแบบ

การวิจยัเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ขอ้มูลการ

เขียนรายงานการวจิยัการประเมินผลการวจิยัเก่ียวกบัความทา้ทายในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  อุปสรรคและโอกาส

ในการพฒันาธุรกิจรวมทั้งสาธารณูปโภคทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจโดยมีบริบทในธุรกิจขนาดย่อมและ

ขนาดกลาง  ธุรกิจครอบครัว การทราบถึงแนวทางท่ีนักธุรกิจสามารถแสวงหาโอกาสจากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการแข่งขนั การลดความยากจนและการสร้างเสริมสงัคมท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6) 



ME523 การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้าของผู้ประกอบการ  

 (Entrepreneurial New Product Development and Branding)  

             ขั้นตอนการพฒันาและแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับการเร่ิมต้นธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ  รวมถึงการวดัผลการดําเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่  การทดสอบตลาด  การสร้างตราสินคา้              

การวางแผนปฏิบติังาน การประเมินและการวดัค่าตราสินคา้และการบริหารคุณค่าตราสินคา้  

 

ME524 

 

กลยุทธ์การเจริญเตบิโตทางธุรกจิ 

 

3 (3-0-6) 

 (Venture Growth Strategy)  

ปัจจัยสําคญัสําหรับการเติบโตของการประกอบการอย่างย ัง่ยืน การพฒันากิจกรรมการประกอบการ             

ท่ีหลากหลายในการวางแผนและการสร้างกลยทุธ์ดา้น การบริหารการเงิน ยทุธวธีิการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ

บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการสร้างทีมงาน เพ่ือรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขนั  การสร้างคุณค่า   โดย

นวตักรรมและโอกาสเพ่ือการจดัการการเจริญเติบโต  การสร้างธุรกิจด้วยมุมมองในการพฒันาทกัษะ      และ

ความสามารถท่ีจาํเป็นเพ่ือการดาํเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมถึงวิธีการ      ของ

ผูป้ระกอบการในการรับมือกับความท้าทายและการปรับเปล่ียนกลยุทธ์องค์กรในพลวตัการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 

ME525 

 

การจดัการธุรกจิครอบครัว   

 

3 (3-0-6) 

 (Family Business Management)  

             การบริหารธุรกิจครอบครัว คุณลกัษณะ รูปแบบ ความขดัแยง้หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมไปถึงการพฒันา

ธุรกิจครอบครัวแบบต่อยอด ขยายธุรกิจให้เติบโต โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา ตวัอย่างธุรกิจครอบครัวท่ีประสบ

ความสาํเร็จ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูป้ระกอบการในธุรกิจครอบครัว 

 

ME526 

 

ความเป็นผู้นําของผู้ประกอบการและการจดัการทุนมนุษย์ 

 

          3 (3-0-6) 

 (Entrepreneurial Leadership and Human Capital Management)  

การพัฒนาความเป็นผู ้นําของผู ้ประกอบการท่ีมุ่งเน้นนวตักรรมและการสร้างสรรค์  เทคนิคและ

กระบวนการสร้างทีมงานและพฒันาทีมงาน  วิธีการสร้างความสัมพนัธ์พนกังานในระดบัต่างๆในองคก์ร         การ

บริหารจดัการและรักษาคนดีมีฝีมือในองคก์ร  แนวทางการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพ่ือจูงใจบุคคลในการทาํงานในธุรกิจ

ขนาดย่อม หลกัการและเทคนิคในการสรรหา การคดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบุคคล การสร้างเส้นทางอาชีพ 

(Career Path) หลกัการและองคป์ระกอบในการประเมินผลการปฏิบติังาน และวิธีการในการวางแผนกาํลงัคนให้

เหมาะสมกบัขนาดธุรกิจ 

 

ME527 

 

ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ 

 

3 (3-0-6) 

 (Entrepreneurial Experiences)  

 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ  ผ่านชีวิตจริงในการก่อตั้งธุรกิจ 

ปัญหา อุปสรรคและการแกไ้ขปัญหาในการเร่ิมตน้ธุรกิจและดาํเนินการธุรกิจ บทบาทของผูป้ระกอบการ รูปแบบ

การใชชี้วติของผูป้ระกอบการ  

 



ME528 หลกัการทางด้านจติวทิยาเพ่ือสร้างความสําเร็จของผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Psychological Approaches to Entrepreneurial Success)  

หลกัการและแนวคิดดา้นจิตวิทยาท่ีมีความสอดคลอ้งและสาํคญัต่อการสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการให้

มัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ทศันคติและบุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการ เช่น ความกลา้เส่ียง ความตอ้งการ

ประสบความสาํเร็จ ความตอ้งการอาํนาจ ความมัน่ใจในตวัเอง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและการสร้างความสามารถ

ทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ  รวมถึงวิธีการสร้างแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ท่ีสามารถทาํให้ผูป้ระกอบการ

สามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 

ME529 การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) 

 (Social Entrepreneurship and Sustainability)  

แนวคิด บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในธุรกิจของผูป้ระกอบการ ตระหนกัถึงประโยชน์ส่วนรวม

ทางสังคมเป็นหลกั การสร้างผูป้ระกอบการท่ีคาํนึงถึงส่วนไดส่้วนเสียดา้นลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายของรัฐบาล 

และความตอ้งการของสงัคมท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการพฒันาสงัคม ใชท้รัพยากรอยา่ง

คุ ้มค่า และพฒันาองค์กรให้เติบโตข้ึน  นํามาซ่ึงเป้าหมายในการสร้างธุรกิจให้มีความยัง่ยืนและมั่นคง ของ

ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ME530 การประกอบการในธุรกจิบริการ 3 (3-0-6) 

 (Entrepreneurship in the Service Sector)  

             แนวคิดในการเป็นเจา้ของธุรกิจ คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการ หลกัการ และรูปแบบการประกอบธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการในภาคบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ ลกัษณะและการดาํเนินธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และ

ประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจบริการ โดยใชก้รณีศึกษา 

ศึกษาวธีิการบริหารจดัการ การควบคุม การใชเ้ทคโนโลยวีางแผนและประเมินความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจ 

เคร่ืองมือทางบริหารธุรกิจต่างๆท่ีใชใ้นภาคบริการ 

 

ME531 การตลาดดจิทิลัสําหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Digital Marketing for Entrepreneurs)  

หลกัการและแนวคิดดา้นการบริหารและการตลาดดิจิทลั ความสําคญัของการตลาดดิจิทลัสาํหรับการ

แสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ  การวเิคราะห์ตลาดดิจิทลั การสร้างและพฒันากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีมีศกัยภาพ

ในการดึงดูดลูกคา้และ สร้างฐานลูกคา้    วธีิการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั เช่น การตลาดออนไลน์  การตลาด

ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  การสร้างเครือข่ายสังคม ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างกาํไร เทคนิคการขายสินคา้ บริการ การ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ผา่นเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั การใชส่ื้อการตลาดดิจิทลัอยา่งมีจรรยาบรรณและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งความกา้วหนา้ของการตลาดดิจิตอลท่ีมีผลกระทบต่อระบบการคา้  แนวโนม้ของ

การพฒันาการตลาดดิจิทลัเพ่ือตอบสนองต่อการคา้ 

 

 

 

 



ME532 ยุทธวธีิการขายและการเจรจาต่อรองสําหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Sales and Negotiation Tactics for Entrepreneurs)  

              การสร้างและการจดัการทีมขาย  การวางแผนการขาย  รูปแบบและหลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ

เจรจาต่อรอง แนวคิด ศิลปะการเจรจาและจรรยาบรรณในการเจรจาต่อรอง ยทุธวธีิเทคนิคการเจรจาต่อรอง และการ

ประเมินคู่เจรจาเพ่ือจะไดผ้ลสําเร็จตามท่ีตอ้งการ  การปิดการขาย  กระบวนการของการจดัการความขดัแยง้และ

แกไ้ขปัญหาในลกัษณะต่างๆ โดยเนน้การใชห้ลกัการและวิธีการเจรจาต่อรองท่ีเป็นระบบ รวมถึงการจดัการแสดง

สินคา้เพ่ือสร้างฐานลูกคา้ให้ธุรกิจท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้หลกัเพ่ือการเจริญเติบโตของ

ธุรกิจ 

 

ME533 กลยุทธ์โลกาภิวตัน์สําหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Global Strategy for Entrepreneurs)  

การจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือการขยายธุรกิจระดบัโลก วธีิการเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ การจดัทาํแผนและ

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก การกาํหนดกลยทุธ์ การดาํเนินธุรกิจตามแผนกล

ยทุธ์ท่ีไดว้างไวแ้ละการประเมินผลกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาแผนในอนาคต 

 

ME534 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจติกิส์สําหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

 (Supply Chain and Logistic Management for Entrepreneurs)                                                                     

 แนวคิดลกัษณะและรูปแบบการบริหารและการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารวสัดุและการขนส่งการ

บรรจุภณัฑก์ารบริหารระบบขอ้มูล ความสาํคญัของโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน ราง ท่อนํ้ าชายฝ่ังและอากาศและ

วิธีการจดัการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การประสานงานในห่วงโซ่อุปทานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพรวมถึงองคก์รท่ีดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์ท่ีสาํคญั 

 

ME535 กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-6) 

 (International Business Laws and Intellectual Property)  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่การจดัรูปแบบ

องคก์รธุรกิจ  การจดัตั้งและจดัการองคก์รธุรกิจ  การบริหารจดัการธุรกิจและบุคลากรในองคก์ร     การจดลิขสิทธ์ิ

และการจดสิทธิบตัร  การใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ และการปกป้องผลประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

ME600 วทิยานิพนธ์          12 (0-0-36) 

 (Thesis)  

             นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

 

 



ME601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3 (0-0-9) 

 (Independent Study)  

             นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

6) กลุ่มวชิานวตักรรมธุรกจิ 

 วชิาเอกบังคบั 

MI 501 แนวโน้มธุรกจิสมยัใหม่                                                              3(3-0-6) 

              (Modern Business Trend) 

 ทิศทาง หรือ แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

ประชากร การเมือง และส่ิงแวดลอ้มของโลก การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ Internet of things (IOT) ธุรกิจดิจิตลั 

วฒันธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ  ทิศทางการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต การวิเคราะห์

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค บทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่โลก และการศึกษาจากกรณีศึกษา 

 

MI 502 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  3 (3-0-6) 

 (Product Design and Development)  

แนวคิดของการออกแบบ (Design thinking) การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของสินคา้และบริการ

รวมถึงซอฟท์แวร์  ความสําคญัและบทบาทของผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือซอฟท์แวร์ใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ

ความสามารถในการแข่งขนั การระบุความตอ้งการของลูกคา้และขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริการ หรือซอฟทแ์วร์ใหม่ เทคนิควศิวกรรมคุณค่า การออกแบบท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ควบคู่กบัการผลิต และ

การใชง้าน และการศึกษาจากรณีศึกษา 

 

MI 503 การพฒันาความเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวตักรรม                                                                       3(3-0-6) 

  (Innovation Driven Entrepreneurship Development) 

 หลกัการในการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรม การพฒันาธุรกิจใหม่ภายใต้

สภาพแวดลอ้มของบริษทัหรือองคก์รธุรกิจเดิม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Persona) แผนการจดัตั้งและบริหาร

องคก์ร  การหาแหล่งเงินทุน  การวางแผนพฒันาสินคา้ใหม่  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและการตลาด การ

ประเมินโอกาสความสาํเร็จของการดาํเนินธุรกิจ ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ  การนาํเสนอไอเดีย และการจดัทาํแผน

ธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



วชิาเอกเลือก 

 

 

 

 

 

MI 521 ระบบโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก                                                                                           3(3-0-6) 

  (Global Logistics and Supply Chain System) 

บทบาทของกระบวนการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจระดบัประเทศและในธุรกิจระดบัโลก  การออกแบบระบบ

ขนส่งและกระบวนการขนถ่ายลาํเลียงวตัถุดิบ การออกแบบระบบการกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ในตลาดโลก  การ

ออกแบบคลงัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์การออกแบบระบบจดัซ้ือรวมถึงระบบสารสนเทศ  วเิคราะห์บทบาทของการขนส่งท่ี

มีต่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การควบคุมการปฏิบติังานทางดา้นโลจิสติกส์ การกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงาน  การ

ออกแบบและปรับปรุงระบบดาํเนินงานขององคก์รทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ เพ่ือลดตน้ทุนและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้และเพ่ิมระดบัการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั   

 

MI 522 การวเิคราะห์และสร้างแบบจาํลองธุรกจิ                                                                  3(3-0-6) 

              (Business Simulation Modeling and Analysis)                            

              การออกแบบเทคนิคและวธีิการจาํลองเหตุการณ์สาํหรับการตดัสินใจในระบบธุรกิจ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์

ในการจาํลองระบบงธุรกิจ สาํหรับระบบขนาดใหญ่โดยจะเนน้ถึงการประยกุตใ์ชใ้นปัญหาของระบบแถวคอย อาทิ การ

ผลิตและการขนส่ง ศึกษาการพฒันากาํหนด ขอ้จาํกัด และการตดัสินความถูกตอ้งของรูปแบบปัญหา และหลกัการ

เลือกสรรระบบท่ีดีท่ีสุด การวิเคราะห์ผลลพัธ์จากการจาํลองเหตุการณ์เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ การออกแบบการ

ทดลองของการจาํลองระบบงาน 

 

MI 523 นวตักรรมพลกิโฉม                                                                            3(3-0-6) 

              (Disruptive Innovation)       

           การศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค อาทิ รถยนตไ์ฟฟ้า การประยุกตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการอาํนวย

ความสะดวกต่อผูบ้ริโภคในอนาคต และศึกษาจากกรณีศึกษา 

 

MI 524 การตลาดดจิทิลัและการตลาดเชิงสร้างสรรค์                                                        3(3-0-6) 

 (Creative and Digital Marketing) 

 การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย การกาํหนดกลยทุธ์และยทุธวิธีส่วนผสมการตลาด คิดสร้างสรรคกิ์จกรรมทางการ

ตลาด  การวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และการสร้างจุดเด่นใหก้บัสินคา้และงานบริการ การวางแผนกลยทุธ์ ในการ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ การออกแบบ การพฒันาระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์จากขอ้มูลการตลาด การวางจาํหน่าย

สินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ instragram หรือ Alibaba การสร้างเพจเพ่ือโปรโมทสินคา้หรือบริการ เทคนิคการทาํ 

Clip โฆษณาเพ่ือสร้างกระแสทางการตลาด  เป็นตน้ และการศึกษาจากรณีศึกษา 



MI 525 การจดัการความเส่ียง                                                                             3(3-0-6) 

              (Risk Management)       

วธีิการสาํหรับการวเิคราะห์ความเส่ียงของโครงการ สินคา้ และระบบการดาํเนินงาน การหาสาเหตุของความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง และแนวทางการลดความเส่ียง   การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นการเงิน การตลาด และกระบวนการ 

การวิเคราะห์ความผิดพลาดดว้ยผงัตน้ไม ้การจดัการความเส่ียงแบบไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความเส่ียงดว้ยเทคนิคต่างๆ  

เป็นตน้ และการศึกษาจากกรณีศึกษา 

 

MI 526 สัมมนาทางนวตักรรมธุรกจิ            3(3-0-6) 

              (Seminars in Business Innovation) 

            การศึกษาโดยการสมัมนาและแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาทางดา้นนวตักรรมธุรกิจ เทคโนโลยใีหม่ การ

สร้างมูลค่าเพ่ิม การลงทุน การขนส่งและ ระบบห่วงโซ่อุปทานพร้อมกบัการแกไ้ข และการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 

MI 527 ธุรกจิพลงังานในอนาคต                                          3(3-0-6) 

             (Future Energy Business) 

            ภาพรวมและทิศทางของพลงังาน ความตอ้งการใชพ้ลงังานและปริมาณพลงังานสํารองของประเทศและของโลก 

การนาํเทคโนโลยีของพลงังานในปัจจุบนัและอนาคตมาใชใ้นการทาํธุรกิจ อาทิ รถยนต์พลงังานไฟฟ้า อาคารประหยดั

พลงังาน หรือเทคโนโลยีดา้นพลงังานสะอาด อาทิ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม เศรษฐศาสตร์พลงังาน กลไกราคาของ

พลงังาน กลยทุธ์ของบริษทัและองคก์รในธุรกิจพลงังาน และการศึกษาจากกรณีศึกษาจริง 

 

MI 528 แนวโน้มและการจดัการธุรกจิสุขภาพ                              3(3-0-6) 

           (Healthcare Business Trends and Management) 

            ภาพรวมและทิศทางของธุรกิจสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล อาหารเสริม สมุนไพร ยาและเวชภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ธุรกิจ

เสริมความงาม สปา  การสร้างมาตรฐานของธุรกิจสุขภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ การนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาใชใ้นธุรกิจสุขภาพ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ การใชเ้ทคโนโลยีบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม กลยทุธ์ของบริษทัและองคก์รใน

ธุรกิจสุขภาพ และการศึกษาจากกรณีศึกษาจริง 

 

MI 529  กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา                                                                             3(3-0-6) 

             (International Business Laws and Intellectual Property)                       

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ตั้ งแต่การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจ          

การจดัตั้งและจดัการองคก์รธุรกิจ  การบริหารจดัการธุรกิจและบุคลากรในองคก์ร  การจดลิขสิทธ์ิและการจดสิทธิบตัร    

การใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ และการปกป้องผลประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

MI 530 ประเดน็ปัจจุบันทางนวตักรรมธุรกจิ                                                                                                      3(3-0-6)      

 (Current Issues in Business Innovation)  

หัวขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจทางนวตักรรมธุรกิจ วิศวกรรม เทคโนโลยี  ซ่ึงเน้ือหาวิชาอาจจะเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม 

 



วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

ME 600  วทิยานิพนธ์    12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ME601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3(0-0-9) 

(Independent Study) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง 

             

  7)กลุ่มวชิาผู้ประกอบการยุคดจิทิลั   

               วชิาเอกบงัคบั     

MS 501 การทาํธุรกจิออนไลน์                                                                                                                       3(3-0-6) 

             (Online Entrepreneur) 

            ธุรกิจออนไลน์และการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจออนไลน์การประยกุต์ใช้

ตวัแบบทางธุรกิจออนไลน์ รูปแบบธุรกิจ การวางแผนและตวัแบบของการตลาด การประยกุตห์ลกัการตลาด การคน้หา

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รูปแบบการโฆษณา การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ การกาํหนด

ราคาแบบเรียลไทม ์การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 

MS 502 เทคโนโลยทีางการเงนิ                                                                                                                               3(3-0-6) 

              (Financial Technology) 

              การใชเ้ทคโนโลยเีทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํธุรกรรมทางการเงิน การ

พลิกโฉมการทาํธุรกรรมดา้นการเงิน การธนาคาร  และการลงทุน  การพฒันานวตักรรมทางการเงินโดยใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัล การสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อผูป้ระกอบการและ

อุตสาหกรรมการเงิน และ แหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจสมยัใหม่ 

 

MS 503 กฏหมายธุรกจิออนไลน์ในยุคดจิทิลั                                                                                                        3(3-0-6) 

             (Digital Law) 

หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจออนไลน์หลากหลายรูปแบบ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายออนไลน์ในประเทศและระหวา่งประเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นตวักลางในธุรกรรมออนไลน์

ประเภทต่างๆ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ือและโฆษณาออนไลน์ กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการระงบัขอ้พิพาทออนไลน์  

              

 

 



              วชิาเอกเลือก 

MS 521 เทคโนโลยธุีรกจิดจิทิลั                                                                         3(3-0-6) 

              (Digital Business Technology) 

ความสาํคญัและองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบ หลกัการและ

ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ 

เทคโนโลยีการจัดการขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม จรรยาบรรณและ

จริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ผลกระทบของการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่อบุคคลและสงัคม แนวโนม้ของอุตสาหกรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

 

MS 522 การจดัการองค์กรดจิทิลั                                                                                                                          3(3-0-6) 

              (Managing Digital Organization) 

              การกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้ตรงกับเป้าหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าท่ีและโครงสร้างของ

หน่วยงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การส่งมอบจากโครงการสู่กระบวนการ การกาํหนดความสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศและการวดั

ความสาํเร็จ การจดัการภาวะวกิฤต กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 

MS 523 เทคโนโลยข้ีอมูลสําหรับธุรกจิอจัฉริยะ                                                                                                  3(3-0-6) 

              (Big Data Technology for Business Intelligence) 

             แนวคิด เทคนิค การออกแบบ และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล  

วตัถุประสงค์และพ้ืนฐานสถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอจัฉริยะ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ สกดัคุณค่าจากขูอ้มูลขนาด

ใหญ่ การใชข้อ้มูลในการตดัสินใจเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

MS 524 การจดัการแบบแอไจล์สําหรับเทคโนโลยแีละสําหรับธุรกจิ                                                                    443(3-0-6) 

44              (Agile Management for IT and Business) 

              หลกัการของแอไจล์ทางธุรกิจ การปฏิบติัของการจดัการแบบแอไจล์ เช่น สกรัม เอ็กซ์ทรีมโปรแกรมม่ิง การ

พฒันาแบบบิเฮฟวเิออะดริฟเวนิ การพฒันาแบบลีน คงับงั วธีิการพฒันาแบบไดนามิก ซิสเตม ดิเวลลอปเมนท ์เมธอด การ

พฒันาแบบฟีเจอร์ดริฟเวนิ ฯลฯ วฒันธรรมองคก์ร การออกแบบองคก์รและกระบวนการสาํหรับแอไจล ์กรณีศึกษา 

 

MS 525 ธุรกจิใหม่และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิโดยใช้นวตักรรม                                                                    3(3-0-6) 

44              (New Technology Venture and Innovation-driven Business transformation) 

              การผลิกโฉมโดยเทคโนโลยดิีจิทลัและการเปล่ียนรูปแบบทางธุรกิจ กรณีของความสําเร็จและลม้เหลวในการ

ปรับตวั แบบจาํลองสาํหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลยทุธ์สาํหรับการเปล่ียนแปลง การแปลงดิจิตอลในภาคบริการ 

การพฒันาธุรกิจใหม่ทางเทคโนโลย ีกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

 



MS 526 การจดัการนวตักรรมทางเทคโนโลย ี                                                                                                     3(3-0-6) 

              (Technological Innovation Management) 

          การกาํหนดบทบาทของนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสมทั้งในระดบันโยบาย กลยทุธ์ แผนการ

ดาํเนินงานและ ปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือให้สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

MS 527 ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                                  3(3-0-6) 

              (Information Technology Governance) 

           การจดัการโครงสร้างองคก์รดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือบรูณาการเทคโนโลยเีขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็นระบบตั้งแต่

ในระดบัยทุธศาสตร์และเป้าหมาย การดาํเนินการตามกระบวนการ ไปจนถึงเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชร้องรับระบบงาน เพ่ือ

ผลกัดนัใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินการตามแผนงานท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  

 

MS 528 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดจิทิลั 1                                                                                                   3(3-0-6) 

              (Special Topics in Digital Business 1) 

              หัวข้อร่วมสมัยท่ีน่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเชิงการประยุกต์ใช้และการบริหารจัดการ

เทคโนโลยดิีจิทลัในธุรกิจ  

 

MS 529 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดจิทิลั 2                                                                                                   3(3-0-6) 

(Special Topics in Digital Business 2) 

                หัวข้อร่วมสมยัท่ีน่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเชิงการประยุกต์ใช้และการบริหารจัดการ

เทคโนโลยดิีจิทลัในธุรกิจ 

 

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

MS 600  วทิยานิพนธ์    12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดยหัวขอ้

วิทยานิพนธ์ตอ้งอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MS 601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3(0-0-9) 

(Independent Study) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมีอาจารย์

ท่ีปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

 

 

  



              8) กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

               วชิาเอกบังคบั 

MT 501  พลวตัการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                                           3(3-0-6) 

               (Dynamics of Tourism and Hotel Management) 

               สถานการณ์ แนวโนม้ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการโรงแรม พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม การปรับตวัของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมในยุคโลกาภิวฒัน์ การใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการความเส่ียงและวิกฤตในธุรกิจการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม กลยทุธ์การจดัการและพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และเทคโนโลย ี

 

MT 502  การสร้างธุรกจิใหม่และการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                     3(3-0-6) 

                (New Venture Creation and Entrepreneurship in Tourism and Hotel Business) 

                แนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม การประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม การจดัทาํแผนธุรกิจ รูปแบบการลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการธุรกิจท่ีเร่ิมดาํเนินการ

เพ่ือกาํไรและการเติบโต การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

MT 503  การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรมเพ่ือความยัง่ยืน                                                                   3(3-0-6) 

               (Tourism and Hotel Business Management for Sustainability) 

              แนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนสู่การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมอย่างย ัง่ยืน การ

ประเมินผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม หลกัการ กระบวนการ และการดาํเนินงานเพื่อการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมอยา่ง

ย ัง่ยนื กรณีศึกษาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

 

              วชิาเอกเลือก 

MT 521  การจดัการธุรกจิทีพ่กัแรมสมยัใหม่                                                                                                             3(3-0-6) 

               (Modern Accommodation Business Management) 

               แนวคิดการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ รูปแบบการบริหารและการดาํเนินงานท่ีพกัแรมสมยัใหม่ การนาํ

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีพกัแรมสมยัใหม่ การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการกาํหนดกลยทุธ์

ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ แนวโน้มของ

ธุรกิจท่ีพกัแรม กรณีศึกษา 

 

 

 

 



MT 522  การจดัการธุรกจิบริการสุขภาพและสปา                                                                                                       3(3-0-6) 

               (Wellness and Spa Business Management) 

 แนวคิดการจดัการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบดา้นสุขภาพและสปา การ

ออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการดา้นสุขภาพและสปา กลยทุธ์การจดัการและการดาํเนินธุรกิจบริการสุขภาพและสปา 

การสร้างคุณค่าและการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจบริการสุขภาพและสปา กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา 

 

MT 523  การจดัการธุรกจิบริการอาหารและภัตตาคาร                                                                                               3(3-0-6) 

               (Food Service and Restaurant Business Management) 

 แนวคิดการจดัการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร การกาํหนดรูปแบบการบริการ การบริหารจดัการภายใน

ธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร การจดัรายการอาหารและการกาํหนดราคาค่าบริการ การจดัการกาํลงัคน การควบคุม

คุณภาพอาหารและการบริการ การจดัการทางการเงิน กลยทุธ์ทางการจดัการดา้นการตลาดและการบริหารงานขายในธุรกิจ

บริการอาหารและภตัตาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร กรณีศึกษา 

 

MT 524  การจดัการธุรกจิสายการบินและท่าอากาศยาน                                                                                             3(3-0-6) 

               (Airline Business and Airport Management) 

 แนวคิดการจดัการธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน การบริการในธุรกิจสายการบิน พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

ธุรกิจสายการบิน การวิเคราะห์การแข่งขนัในธุรกิจสายการบิน การพฒันาสินคา้และบริการ กลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจสายการบิน ระบบการบริหารจดัการท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศยาน กรรมสิทธ์และสิทธิในการประกอบการท่า

อากาศยาน โครงสร้างในการจัดการท่าอากาศยาน ผลกระทบจากการดําเนินงานของท่าอากาศยานต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 

 

MT 525  การวางแผนและการจดัการงานอเีว้นท์                                                                                                         3(3-0-6) 

               (Event Planning and Management) 

 แนวคิดการจัดการงานอีเวน้ท์ ขั้นตอนการจัดงานอีเวน้ท์ การออกแบบงานอีเวน้ท์ นวตักรรมและความคิด

สร้างสรรคส์าํหรับงานอีเวน้ท์ การจดัการสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานอีเวน้ท ์การจดัการโลจิสติกส์และซพั

พลายเชนในงานอีเวน้ท ์การจดัการดา้นงบประมาณ เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดังาน การวางแผนและการจดัการ

กาํลงัคน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในงานอีเวน้ท ์กลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจการจดังานอีเวน้ท ์กรณีศึกษา 

 

MT 526  การจดัการคุณภาพการบริการสําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                  3(3-0-6) 

               (Service Quality Management for Tourism and Hotel Business) 

 แนวคิดการจดัการคุณภาพการบริการ การดาํเนินงานด้านคุณภาพการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม การพฒันาคุณภาพการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูรั้บบริการและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

มาตรฐานการใหบ้ริการในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การประเมินคุณภาพการบริการ 

 

 

 



MT 527  การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                  3(3-0-6) 

               (Customer Relations Management in Tourism and Hotel Business) 

 แนวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ระดบัและรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรมกบัลูกคา้ กระบวนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ กิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รธุรกิจกบัลูกคา้เพ่ือ

นาํไปสู่ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กลยทุธ์การรักษาลูกคา้ การหาลูกคา้ใหม่ และการดึงลูกคา้กลบั กรณีศึกษา 

 

MT 528  การพฒันาทุนมนุษย์สําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                 3(3-0-6) 

               (Human Capital Development for Tourism and Hotel Business) 

 ความสาํคญัของการพฒันาทุนมนุษยใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การพฒันาสมรรถนะของทุนมนุษย์

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั การวางแผนและการส่งเสริมทรัพยากรมนุษยใ์หไ้ดรั้บความสาํเร็จ การบริหารทุน

มนุษยใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม 

 

MT 529  การจดัการผลติภัณฑ์และตราสินค้าสําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                         3(3-0-6) 

               (Product and Brand Management for Tourism and Hotel Business) 

 แนวคิดการจดัการผลิตภณัฑใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม  การกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑส์าํหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การสร้างและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ แนวคิดคุณค่าตราสินคา้ การกาํหนดตาํแหน่งตราสินคา้ การกาํหนดกลยุทธ์เก่ียวกบัตราสินคา้ การรักษา

คุณค่าตราสินคา้ใหค้งอยู ่

 

MT 530  การจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชนสําหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                             3(3-0-6) 

                (Logistics and Supply Chain Management for Tourism and Hotel) 

 แนวคิดการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความแตกระหว่างการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน

อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ การจดัการโลจิสติกส์สาํหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการ

การไหลทางกายภาพ การจดัการการไหลของสารสนเทศ การจดัการการไหลทางการเงิน การบริหารความสัมพนัธ์กบัผู ้

จดัหา การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

MT 531  ประเดน็วพิากษ์ในธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                                3(3-0-6) 

                (Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business) 

 วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นท่ีสําคญั และน่าสนใจในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยใช้

กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกนัอภิปราย สรุป และนาํเสนอแนวคิดใหม่เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ และ

การพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

MT 532  ระเบียบวธีิวจิยัสําหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                                   3(3-0-6) 

               (Research Methodology for Tourism and Hotel) 

แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัสาํหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม การกาํหนดประเดน็ปัญหาการวจิยั กระบวนการ

และขั้นตอนการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวจิยั และการนาํเสนอผลงานการ

วจิยั 



วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

MT 600  วทิยานิพนธ์            12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดยหัวขอ้

วิทยานิพนธ์ตอ้งอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MT 601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ                3(0-0-9) 

(Independent Study) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมีอาจารย์

ท่ีปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

 9. กลุ่มวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ 

 วชิาเอกบังคบั 

MC 501 การเปลีย่นรูปแบบบริการทางการเงนิให้เป็นดจิทิลั     3(3-0-6) 

 (Digital Transformation in Financial Services) 

 พ้ืนฐานเทคโนโลยีทางการเงิน การปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นดิจิทลั การเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจใน

การบริการทางการเงินแพลตฟอร์มดิจิทลั ระบบนิเวศธุรกิจบริการทางการเงิน พลวตัดิจิทลั วิธีการใชข้อ้มูลแบบใหม่ 

การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ ทิศทางของเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น การบริหารจดัการความ

มั่งคั่ง ตลาดการกู้เ งิน เทคโนโลยีท่ี เ ก่ียวข้องกับการกู้เ งิน ความเข้าใจประสบการณ์ลูกค้าผ่านส่ือตัวอย่าง 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ออนไลท์ สาขา และช่องทางต่างๆ ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน การเขา้ใจความตอ้งการ

ของลูกคา้มากข้ึน การปรับปรุงเพ่ือเขา้สู่ตลาดอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมประสบการณ์ของลูกคา้ กรณีศึกษา 60MobilePay เป็นตน้ 

  

MC 502 การวเิคราะห์และการแก้ไขปัญหาสําหรับระบบนิเวศเทคโนโลยทีางการเงนิ   3(3-0-6) 

(Analysis and solutions for fintech ecosystems) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท่ีมีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

กบัการให้บริการทางการเงิน เขา้ใจระบบการเงินแบบอตัโนมติั การวิเคราะห์การเงินผ่านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้

แบบจาํลองทางการเงินในการแกไ้ขปัญหา การใชโ้ปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจดา้นการเงิน ระบบสารสนเทศ

การเงิน ครอบคลุมเครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงข่ายการโอนเงิน

และระบบสนบัสนุน  การประยกุตค์วามรู้เพ่ือนาํไปใชใ้นบริการดา้นการเงินในทางปฏิบติั 

 

MC 503 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิในการให้บริการทางการเงนิ 3(3-0-6)                                         

46(46Financial Technology Innovation in Financial Services) 

 นวตักรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน การชาํระค่าบริการต่างๆ รวมถึงนวตักรรม

การจ่ายเงินท่ีจุดขาย การนาํขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใชส้ําหรับนวตักรรมทางเทคโนโลยีทางการเงินในการ

ให้บริการทางการเงิน การแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีทางการเงินใน Complex Contracts Optimization การกาํกับ

ระบบนิเวศของ Crowdfunding 



วชิาเอกเลือก 

MC 521 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยุทธ์ แบบจาํลองและวธีิการ 3(3-0-6)               

(Information Systems and Service Design: Strategy, Models, and Methods) 

หลกัการออกแบบวงจรชีวิตของระบบสารสนเทศและการบริการท่ีมีความแตกต่างกันในองค์กรแต่ละ

ประเภท การวิเคราะห์ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การบ่งช้ีกลุ่มลูกคา้และแบบจาํลองสําหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั การ

วิเคราะห์สารสนเทศท่ีใช้ในสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบสารสนเทศให้สามารถรองรับเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย การประยุกต์ใชก้บัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก การวิเคราะห์ขอ้มูลในกลยุทธ์ทาง

การคา้ 

 

MC 522  สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ขององค์กร 3(3-0-6)          

(Enterprise Computer Architectures) 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร การบูรณาการความรู้เพ่ือนําไปใชจ้ดัการองค์กรต่างๆ 

ในทางปฏิบติัโดยครอบคลุม  Virtualization Cloud Computing รวมถึงการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

 

MC 523  การนําเสนอข้อมูล         3(3-0-6)                  

(Data Visualization) 

เทคนิคและอลักอริธึมในการสร้างภาพท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบและการสร้างภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูล

เพ่ือนาํมาแสดงผลเป็นรูปภาพ องคป์ระกอบในการออกแบบเพ่ือการสร้างภาพ ชนิดขอ้มูลท่ีมีผลต่อชนิดของการสร้าง

ภาพ หลกัการของการการออกแบบกราฟิก ทัศนศิลป์ (ศิลปะท่ีรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทางตา) จิตวิทยาการรับรู้ 

วิทยาการการรู้ การจัดการขอ้มูลให้พร้อมท่ีจะนํามาสร้างเป็นแผนภาพ การใช้ GIS ในการเตรียม วิเคราะห์ และ

นาํเสนอแผนท่ี  

 

MC 524  คลงัข้อมูลและเหมืองข้อมูลสําหรับวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ                            3(3-0-6)                   

 (Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology) 

              สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูลท่ีมีความแตกต่างทาง

โครงสร้าง การพฒันาคลังขอ้มูล การวิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตดัสินใจสําหรับ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Business Intelligence  หลกัการเหมือง

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเตรียมขอ้มูล การทาํเหมืองความสัมพนัธ์ขอ้มูล วิธีการแบ่งขอ้มูลดว้ยตน้ไมต้ดัสินใจ และการจดั

กลุ่ม 

 

MC 525  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับเทคโนโลยกีารเงนิ       3(3-0-6) 

 (Information Technology for Financial Technology) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท่ีมีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

กบัการให้บริการทางการเงิน เขา้ใจระบบการเงินแบบอตัโนมติั การวิเคราะห์การเงินผ่านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้

แบบจาํลองทางการเงินในการแกไ้ขปัญหา การใชโ้ปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจดา้นการเงิน ระบบสารสนเทศ

การเงิน ครอบคลุมเครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงข่ายการโอนเงิน

และระบบสนบัสนุน  การประยกุตค์วามรู้เพ่ือนาํไปใชใ้นบริการดา้นการเงินในทางปฏิบติั 

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse512/14wi/index.html


MC 526  การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

                กลยุทธ์และการจดัการเพ่ือประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้

สอดคลอ้งกบัการจดัการส่วนผสมการตลาด  การตลาดบนอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมถึงการบริหาร

ระบบสารสนเทศการตลาด เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทนัสมยัทุกรูปแบบ การสร้าง การออกแบบ การจดัการ

ธุรกิจและการตลาด หรือ ร้านคา้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สร้าง

ลูกคา้รวมทั้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และจริยธรรมการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

MC 527  ความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงิน 3(3-0-6)                                                               

(Information Security in Financial Technology) 

ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศโดยเนน้ดา้นการบริหารเบ้ืองตน้สาํหรับการวิเคราะห์  และบรรเทาการ

คุกคามหน่วยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาเชิงกวา้งของความมัน่คงปลอดภยัและการ

ประกนัสารสนเทศดว้ยการเนน้ดา้นการบริหารการกระทบต่อความร่วมมือและธุรกิจท่ีตอ้งใชก้ารบริการสารสนเทศ 

และธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์  การจดัการความมัน่คงปลอดภยัแบบกลุ่ม และจริยธรรมความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ

ในเทคโนโลยกีารเงิน 

 

MC 528  เทคโนโลยกีารเงนิช้ันสูง        3(3-0-6)                

(Advanced Financial Technology) 

การประยุกต์เทคโนโลยีมาใชใ้นงานวิจยัดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกบัขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายและมีจาํนวน

มาก มุ่งเน้นการสืบคน้และจาํแนกสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบฟัซซ่ีโลจิก (Fuzzy Logic) ระบบการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลทางการเงินโดยใช ้Biometric Blockchain Application in Financial Services 

 

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

MC 600  วทิยานิพนธ์    12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

MC 601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3(0-0-9) 

(Independent Study) 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหัวขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

 



 10. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิครอบครัว 

 วชิาเอกบังคบั 

MM 501 หลกัการบริหารธุรกจิครอบครัว       3(3-0-6) 

 (Principles of Family Business Management) 

 เรียนรู้แนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัวต่างๆ ท่ีสําคัญ จุดเด่นจุดอ่อนของธุรกิจครอบครัว รวมถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นครอบครัว ความเป็นเจา้ของ และความเป็นมืออาชีพในการทาํงาน รวมถึงวฎัจกัรการ

เปล่ียนแปลงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจครอบครัว 

 

MM 502 การออกแบบองค์กรและการกาํกบัดูแลธุรกจิครอบครัว     3(3-0-6)  

(Organization Design and Governance of Family Business) 

เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างองคก์รท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวท่ีเช่ือมโยงระหวา่งครอบครัวกบัธุรกิจเขา้ดว้ยกนั การ

ออกแบบโมเดลธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครอบครัว การตั้งบริษทัครอบครัวส่วนรวม วธีิการควบคุม ดูแล

และการตรวจสอบการดาํเนินงานของกิจการ หลกับรรษทัภิบาล การสร้างธรรมนูญครอบครัว รวมถึงบทบาทของการ

เป็นผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัท่ีดี 

  

MM 503 กลยุทธ์ธุรกจิครอบครัวเพ่ือความยัง่ยืน       3(3-0-6)   

(Family Business Strategy for Sustainability) 

เรียนรู้การแนวคิดและวิธีการสร้างกลยุทธ์ของครอบครัว (Family Strategy) ท่ีจะทาํให้ครอบครัวสามารถ

รักษาปรัชญา ค่านิยม เอกลกัษณ์ และช่ือเสียงท่ีดีงามไว ้นอกจากน้ียงัเรียนรู้แนวคิดของกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัว 

(Family Business Strategy) ท่ีเช่ือมโยงความตอ้งการของครอบครัวเขา้กบัธุรกิจพร้อมๆ กบัการสร้างความสามารถใน

การแข่งขนัระยะยาว 

 

วชิาเอกเลือก 

MM 521 การบริหารความเส่ียงสําหรับธุรกจิครอบครัว      3(3-0-6)    

(Risk Management for Family Business) 

เรียนรู้ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจครอบครัว เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยัของ

ขอ้มูล หรือดา้นการขาดผูสื้บทอดกิจการ เป็นตน้ แนวทางการป้องกนัและการบริหารความเส่ียง วธีิการสร้างระบบการ

ตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 

MM 522 การบริหารความขัดแย้ง        3(3-0-6)     

(Conflict Management) 

เรียนรู้รูปแบบและสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในธุรกิจและในครอบครัวท่ีส่งผลกระทบทาํให้

การบริหารกิจการล้มเหลว วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ รูปแบบการส่ือสาร การ

เปล่ียนแปลงความขดัแยง้ท่ีเป็นปัญหาใหเ้ป็นความขดัแยง้ท่ีสร้างสรรค ์

 

 

MM 523 การบริหารนวตักรรมในธุรกจิครอบครัว      3(3-0-6)      



(Managing Innovation in Family Business) 

เรียนรู้ความสาํคญัของนวตักรรมท่ีมีต่อธุรกิจครอบครัว วิธีการสร้างนวตักรรมจากภายใน การสร้างจาก

ภายนอก การสร้างนวตักรรมจากความเช่ียวชาญของครอบครัว รวมถึงการสร้างความเขา้ใจในองคป์ระกอบท่ีจะทาํให้

นวตักรรมประสบความสาํเร็จ 

 
MM 524 กฎหมายและภาษีของธุรกจิครอบครัว       3(3-0-6)       

(Legal and Tax for Family Business) 

เรียนรู้กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจครอบครัว เช่น สิทธิและหน้าท่ีของผูถื้อหุ้น 

กรรมการบริษทั สัญญาผูถื้อหุ้น พินัยกรรม ทรัพยสิ์นทาง ภาษีมรดก เป็นตน้ การจัดการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ครอบครัว รวมถึงวธีิการบริหารภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของธุรกิจ และส่วนของครอบครัว  

 

MM 525 การบริหารความมัง่คัง่        3(3-0-6)       

(Wealth Management) 

เรียนรู้การบริหารความมัง่คัง่ของธุรกิจ ความมัง่คัง่ของครอบครัวส่วนรวม และความมัง่คัง่ส่วนบุคคล การ

บริหารอสงัหาริมทรัพย ์การตั้งบริษทัครอบครัวท่ีต่างประเทศเพ่ือบริหารภาษี (Offshore Company) 

  
MM 526 การวางแผนสืบทอดธุรกจิและการเปลีย่นผ่านในธุรกจิครอบครัว    3(3-0-6)        

(Succession Planning and Transition in Family Business) 

เรียนรู้รูปแบบต่างๆ วธีิการและกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นโดยท่ีมีประสิทธิภาพและไม่

สร้างความขดัแยง้  เขา้ใจปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการสืบทอดธุรกิจ การบ่มเพาะทายาทธุรกิจ การวางแผนสืบทอด

ธุรกิจ รวมถึงวธีิการเปล่ียนผา่นธุรกิจครอบครัวเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัยคุสมยัอยูเ่สมอ 

 
MM 527 สัมมนาการบริหารธุรกจิครอบครัว       3(3-0-6)  

(Seminar in Family Business) 

เรียนรู้ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจครอบครัวท่ีสาํคญั เช่น การนาํธุรกิจครอบครัวเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์การ

ขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การทาํ Digital Transformation ของธุรกิจครอบครัว การทาํ Start Up ของทายาทรุ่น

ใหม่ เป็นตน้ 

 

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  

MM 600  วทิยานิพนธ์    12  (0-0-36) 

 (Thesis) 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดย

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

 

MM 601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ        3(0-0-9) 



(Independent Study) 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระในหัวขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษากาํกบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

5.2 ช่ือ นามสกลุ ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

6.2.1. อาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

1  ดร. พีรพงษ ์ฟศิูริ D.B.A. 

 

M.B.A 

 

B.B.A 

Management 

 

Management 

Information System 

Marketing  

Nova Southeastern 

University, Florida, USA 

Nova Southeastern 

University, Florida, USA 

Nova Southeastern 

University, Florida, USA 

2545 

 

2541 

 

2540 

2 ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

60ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

 

 

Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

บธ.บ. 

Finance 

 

Finance  

 

การธนาคารและ

การเงิน 

Southern Illinois 

University at Carbondale, 

USA 

The University of Texas 

at Arlington, USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 

 

2542 

 

2538 

3 
 ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล D.B.A 

 

M.B.A 

 

วท.บ. 

Business 

 

Business 

Admonistration(Ho

nor) 

วสัดุศาสตร์(เซรา

มิกส์) 

Nova Southeastern 

University 

University of 

Indianapolis,USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2545 

 

2538 

 

2536 

4 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกลุ D.B.A. 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

วศ.บ. 

Entrepreneurship 

 

การเงินการธนาคาร 

การจดัการเงิน

ก่อสร้าง 

 

วศิวกรรมโยธา 

Nova Southeastern 

University, Florida, 

U.S.A. 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรม

าธิราช 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2543 

 

2539 

2538 

 

2534 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

5 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ปราณี เอ่ียมละออ

ภกัดี 

Ph.D. 

บธ.ม. 

ค.บ. 

Commerce 

การตลาด 

จิตวทิยาการปรึกษา

และแนะแนว 

Agra University,India 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต

ร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2552 

2538 

2531 

6 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ 

 

Ph.D. 

 

บธ.ม. 

วศ.บ. 

Marketing 

 

การตลาดและ

การเงิน 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์  

(เกียรตินิยมอนัดบั 

2) 

Texas Tech University, 

U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2546 

 

2540 

2536 

7 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

นภวรรณ คณานุรักษ ์ กจ.ด. 

 

M.B.A. 

 

บธ.บ. 

การจดัการธุรกิจ 

 

Marketing 

 

การบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิต 

University of New 

Haven, U.S.A. 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2553 

 

2537 

 

2535 

8 
 ดร.นงนภสั แกว้พลอย D.B.A. 

 

พบ.ม. 

 

วท.บ. 

Finance 

 

บริหารธุรกิจ 

 

เกษตรศาสตร์ 

Swinburne University of 

Technology, Australia 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารสาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต

ร์ 

2548 

 

2537 

 

2532 

9 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ธีรนุช พศูกัด์ิศรีกิจ 

 

 

 

Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

B.A. 

Marketing 

 

International 

Business 

 

การจดัการ 

The University of 

Manchester, UK. 

Saint Mary's 

University,Canada 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 

 

2543 

 

2539 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

10 
 ดร.ผสุดี พลสารัมย ์ บธ.ด. 

M.B.A. 

 

ค.ม. 

บธ.บ. 

 

บริหารธุรกิจ 

International 

Business 

 

อุดมศึกษา 

การเลขานุการ  

(เกียรตินิยมอนัดบั

1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

University of  Wisconsin, 

U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

2542 

2534 

 

2532 

2527 

 

11 
 ดร.สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั 

 

กจ.ด. 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การจดัการธุรกิจ 

 

บริหารธุรกิจ 

การบริหาร

การตลาด 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวน

ดุสิต 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

2555 

 

2539 

2532 

12 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์ D.B.A. 

M.B.A. 

 

ศ.บ. 

Business 

Administration 

Business 

Administration 

 

เศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

The American College in 

London, U.K. 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2559 

2540 

 

2528 

 

13 
 ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมดั D.B.A. 

 

 

M.B.A. 

 

M.A. 

 

B.A. 

 

Business 

Administration 

 

 

International 

Banking and 

Finance 

Economics (First 

Class Honor) 

Economics (First 

Class Honor) 

Manchester Business 

School University of 

Manchester, U.K. 

University of 

Birmingham, U.K 

University of Karachi, 

Pakistan 

University of Karachi, 

Pakistan 

2552 

 

 

2538 

 

2534 

 

2533 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

14 
 ดร.อศัวณิ ปสุธรรม Ph.D. 

M.M. 

 

M.B.A. 

บธ.บ. 

Operation 

Management 

Telecommunication

s 

 

Industrial 

Management 

การจดัการ

อุตสาหกรรม 

Aston University, U.K. 

University of Dallas, 

Texas, U.S.A. 

University of Dallas, 

USA. 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

2555 

2539 

 

2538 

2535 

15 
 ดร.รวดิา วริิยกิจจา Ph.D. 

 

 

PG Cert. 

 

 

M.Sc. 

 

บธ.บ. 

 

Family Business 

Entrepreneurship 

and Service Quality 

Business and 

Management 

Research Methods 

International Hotel 

Management 

การโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

University of Central 

Lancashire, U.K. 

 

University of Central 

lancashire, UK. 

 

University of Surrey, 

U.K. 

 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

2557 

 

 

2554 

 

 

2547 

 

2543 

16 
 ดร.สิริพนัธ์ ดีศีลธรรม 

 

Ph.D. 

 

บธ.บ. 

ว.ท.บ. 

Management 

(Marketing) 

 

การตลาด 

คณิตศาสตร์ 

Royal Holloway 

University of London 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

มหาวทิยาลยับูรพา 

2559 

 

2541 

2534 

17 
 ดร.อนุฉตัร ชํ่าชอง บธ.ด. 

M.B.A. 

 

วศ.บ. 

การจดัการ 

Business 

Administration 

 

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

University of Southern 

Colorado, USA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสต

ร์ 

2556 

2545 

 

2541 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

18 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวไิลลกัษณ์ 

 

Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

วท.บ. 

Marketing and 

Management 

 

การจดัการทางการตลาด 

 

เทคนิคการแพทย ์

Charles Sturt University, 

Australia 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2546 

 

2535 

 

2528 

19 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 
ดร.LI LI 

 

D.B.A. 

M.B.A. 

 

B.Eng. 

&Sci. 

Finance 

Business 

Administration 

 

Engineering 

Mechanics 

Thammasat University 

Monash University , 

Australia 

Hunan university, China 

2550 

2540 

 

2533 

20 
 ดร.จกัรกรินทร์ ศรีมูล 

 

Ph.D. 

M.A. 

B.B.A. 

International 

Marketing 

International 

Marketing 

International  

Business  

Management 

Kyoto University, Japan 

Kyoto University, Japan 

Assumption University 

2544 

2541 

2538 

21 
 ดร.สุทธาวรรณ  จีระพนัธุ 

 

Ph.D. 

 

 

M.C. 

 

 

ร.บ. 

International 

Management and 

Marketing Strategy 

Small Business 

Management and 

Entreprenurship 

รัฐประสาสน

ศาสตร์: การ

บริหารงานคลงั 

(เกียรตินิยมอนัดบั

2) 

University of Leeds, U.K. 

 

 

The University of New 

England,  Australia 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2550 

 

 

2544 

 

 

2543 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

22 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.สุวรจน์  เขมาวฒุานนท ์ Ph.D. 

 

M.P.A. 

 

ศศ.บ. 

Commerce 

 

Policy Studies 

 

สงัคมวทิยาและ

มานุษวทิยา (เกียรติ

นิยมอนัดบั 2) 

University of 

Birmingham, UK 

National Graduate 

Institute for policy 

Studies,Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2550 

 

2546 

 

2542 

23 
  

ดร.แสงดาว   ประสิทธิสุข 

 

Ph.D. 

 

 

M.A. 

 

M.A. 

 

 

B.A. 

Human Resources 

and Industrial 

Relations 

 

Human Resources 

and Industrial 

Relations 

Labour Economics 

and Human 

Resources 

Management 

political Science 

The University of Illinois 

at Urbana-Champaign, 

USA. 

University of Minnesota, 

USA. 

Chulalongkom 

University 

 

Michigan State 

University, USA. 

2559 

 

 

2551 

 

2547 

 

 

2545 

24 
 ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ ์

 
Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

ศศ.บ. 

Marketing 

 

การตลาด(ภาค

ภาษาองักฤษ) 

 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 

Imperail College london, 

UK 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2557 

 

2551 

 

2549 

25 
 ดร.ศกัดิพล  เจือศรีกลุ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

B.A. 

Strategic 

Management and 

Entrepreneurship 

Business 

Administration 

Economics 

Washington State 

University, USA. 

Chiang Mai University 

Thammasat University 

2558 

 

2551 

2541 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

26 
 ดร.กิตตินนัท ์พนัธุมสุต 

 

Ph.D 

 

บธ.ม. 

 

บธ.บ. 

Business Administration 

(Marketing) 

การตลาด 

 

การตลาด 

Old Dominion University 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2560 

 

2542 

 

2539 

27 
รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.ลดัดาวลัย ์เลขมาศ Ph.D. 

 

MCOM 

M.Sc. 

 

B.B.A. 

 

Entrepreneurship 

and Innovation 

Business 

Internet and E-

Commerce 

Technology 

International 

Business 

Management 

Swinburne University 

 

Macquarie University 

Assumption University 

 

Assumption University 

2552 

 

2548 

2545 

 

2542 

28 
 ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

 

Ph.D. 

 

 

MRes 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Business 

Management 

(Operations 

Management) 

Mangement 

Science 

วศิวกรรมอุตสา

หการ 

The University of 

Nottingham, UK. 

 

Lancaster University, the 

UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2553 

 

 

2550 

 

2545 

2543 

29 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.บุญเลิศ   จิตรมณีโรจน ์
 

Ph.D. 

 

บธ.ม. 

วศ.บ. 

Finance 

 

บริหารธุรกิจ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

University of Essex, the 

UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 

 

2547 

2538 

30 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

B.S. 

Management 

Science (Finance) 

Information 

Technology in 

Business 

Accounting 

Illinois Institute of 

Technology, U.S.A. 

Chulalongkorn 

University 

Chulalongkorn 

University 

2553 

 

2546 

 

2542 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

31 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.สวรส ศรีสุตโต 

 

Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

บธ.บ. 

ศ.บ. 

Marketing 

 

General Business 

 

การตลาด 

สงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา   

Lincoin University, New 

Zealand 

Tennessee State 

University, USA 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 

 

2539 

 

2535 

2533 

 

32 
 ดร.พิศมร กิเลนทอง Ph.D. 

 

M.A. 

 

M.A. 

บธ.บ. 

Business Administration 

(Marketing) 

Economics 

 

Economics 

การธนาคารและการเงิน 

University of Illinois at 

Chicago,USA 

The Ohio State 

University ,USA 

Kobe University,  Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554 

 

2547 

 

2545 

2542 

33 
 ดร.ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วศ.บ. 

Computer and 

Financial 

Engineering 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

Northeastern University 

Boston, USA 

University of 

Massachusetts, USA 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 

2555 

 

2550 

 

2546 

34 
 ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

วศ.บ. 

Management 

Science (Finance) 

Finance 

 

อุตสาหการ 

Illinois Institute of 

Technology 

University of Oregon, 

USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2556 

 

2548 

 

2544 

35 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.พนิตา   สุรชยักลุวฒันา Ph.D. 

 

M.Sc. 

อ.บ. 

Organisation 

Management 

Management 

ภาษาจีน (เกียรตินิยม

อนัดบั 1) 

Imperial College London, 

UK. 

lancaster University ,UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 

 

2549 

2548 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

36 
 ดร.จรัชวรรณ   จนัทรัตน ์

 

Ph.D. 

 

M.M. 

 

B.B.A. 

Marketing 

(International 

Program) 

Management 

(International 

Program) 

Marketing 

(International 

Program) (First Class 

Honors) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

2557 

 

2546 

 

2544 

37 
 ดร.องัศุธร ศรีสุทธิสอาด 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

 

 

ร.บ. 

Business 

Administration 

(Management) 

Organization 

Development and 

Human Resource 

Management 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ 

Syracuse University, 

U.S.A. 

Johns Hopkins 

University, U.S.A. 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2558 

 

2549 

 

 

 

2541 

 

38 
 ดร.นารี วงศเ์ลิศคุณากร 

 

Ph.D. 

 

 

M.A. 

B.B.A. 

การพฒันาองคก์าร

และการจดัการ

สมรรถนะของมนุษย ์

Leadership 

International 

Business 

มหาวทิยาลยับูรพา 

 

 

Shorter University, USA 

Shorter University, USA 

2556 

 

 

2550 

2549 

39 
 ดร.สุมิตรา อศัวไ์ชยตระกลู 

 

PhD 

 

MBA 

 

 

BA 

Management 

(Marketing) 

(Marketing and 

Finance) (Honors) 

 

(Journalism and 

Mass 

Communication) 

McGill University, 

Canada 

National Institute of 

Development 

Administration 

Thammasat University 

2559 

 

2553 

 

 

2551 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

40 
 ดร.ศุภสณัห์ ปรีดาวภิาต D.B.A 

 

M.Sc. 

 

วศ.บ. 

D.B.A. ( International 

Program) 

M.Sc.Manufacturing 

Systems Engineering 

วศ.บ. วศิวกรรมอุตสา

หการ 

 

University of the Thai 

Chamber of Commerce 

University of Warwick, UK 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

2559 

 

2546 

 

2544 

41 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

วชัรว ีจนัทรประกายกลุ Eng.D. 

 

M.Sc. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Engineering Doctorate 

in Manufacturing 

Supply Chain  

Engineering Business 

Management 

วศิกรรมการจดัการ 

 

วศิวกรรมโยธา 

Cranfield University, UK 

 

Warwick University, U.K 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2551 

 

2544 

 

 

2544 

 

2541 

42 
รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร D.Eng 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 

and Management 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2547 

 

2540 

2537 

43 
รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ Ph.D. 

 

 

M.Eng. 

 

 

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

 

Manufacturing 

Engineering 

 

Computer Integrated 

Manufacturing 

 

ฟิสิกส์ 

 

ฟิสิกส์ 

Swinburne University of 

Technology, Melbourne, 

Australia 

Swinburne University of 

Technology, Melbourne, 

Australia 

Srikhanarintharawirot 

Prasanmit University 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ บางแสน 

2543 

 

 

2540 

 

 

2530 

 

2528 

44 
 ดร.มนิสรา บารมีชยั 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

วศ.บ. 

Industrial and System 

Engineering 

Industrial Engineering 

 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

Lehigh University, U.S.A. 

 

Oklanoma State University, 

U.S.A.  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2550 

 

2545 

 

2542 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

45 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ชนะ เยีย่งกมลสิงห์ 
 

D.Eng. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Design and 

Manufacturing 

Engineering 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมการวดัคุมทาง

อุตสาหกรรม 

Asian Institute of Technology 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ฯ ลาดกระบงั 

2555 

 

2547 

2537 

46 
 ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

B.S. 

Environmental 

Management 

Chemical Engineering 

Chemical Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2557 

 

2552 

2550 

47 
 ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั 

 

D.Eng 

 

M.S. 

 

วศ.บ. 

Engineering 

Management 

Operations Research 

 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

Southern Methodist 

University, USA 

Western Michigan 

University, U.S.A. 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2550 

 

2540 

 

2536 

48 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ธรณินทร์ สจัวิริยทรัพย ์
 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

สถิติ 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

2557 

2553 

2550 

49 
 ดร.วิช�ุตร์ ทิมาบุตร 

 

ปร.ด. 

M.Eng. 

 

B.Eng. 

Logistics 

Industrial Development 

 

Industrial Engineer 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Thammasat University, 

Thailand 

Ubon Ratchathani 

University, Thailand 

2560 

2552 

 

2547 

50 
 ดร.อาํนวย แกว้ใส 

 

ปร.ด. 

บธ.ม. 

 

บธ.ม. 

วท.บ. 

  บธ.บ. 

โลจิสติกส์ 

โลจิสติกส์และซพั

พลายเชน 

การตลาด 

การเกษตร 

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาลยัเพชรบุรี 

วทิยาลยัพระนคร 

2558 

2547 

 

2538 

2533 

2532 

51 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.วรินทร์ วงษม์ณี 
 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรมเทคโนโลยี

พลงังาน 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมกลา้ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมกลา้ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

52 
 ดร.วฒันชยั   พฤกษก์านนท ์ 

 

วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยวีสัดุ 

 

วศิวกรรมการผลิต 

 

วศิวกรรมการผลิต 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

2551 

 

2541 

 

2538 

53 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ศุภฤกษ ์มานิตพรสุทธ์  
 

Doctor of 

Philosophy 

Master of 

Science 

Bachelor of 

Engineering 

Information 

Technologies), 

Electrical Engineering 

 

Electrical Engineering 

 University of Sydney, 

Australia 

University of Southern 

California, USA 

King Mongkut's Institute of 

Technology Ladkrabang, 

Thailand 

2009 

 

1999 

 

1994 

54 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ดร.ศุภเชษฐ ์อินทร์เนตร Ph.D. 

 

M.Eng 

 

วศ.บ 

Telecommunication 

 

Telecommunication 

 

วศิวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ 

Swinburne University of 

Technology ,Australia 

Swinburne University of 

Technology ,Australia 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2545 

 

2540 

 

2537 

55 
รอง

ศาสตราจารย ์

ดร.สุวรรณี อศัวกลุชยั  

 

 

 

 

 

 

Ph.D 

M.Sc 

 

B.Sc 

Doctor of Technical 

Science Remote 

sensing and 

Geographic 

Information System 

Biology 

Computer Information 

Systems 

Medical Technology 

Asian Institute of 

Technology 

 

 

 

 

Mahidol University 

Assumption University 

Mahidol University 

 

2000 

 

 

 

 

 

1998 

1992 

    1987 

56 
 ดร.อภิวฒัน์ แสงโนรี ปร.ด 

 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

 

วศิวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2561 

 

 

2554 

2538 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

57 
 ดร.ภคพงศ ์อมรกลุ ปร.ด 

 

 

วศ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

 

วศิวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

วศิวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ และ

โทรคมนาคม 

วศิวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2561 

 

 

2544 

 

 

2536 

58 
 ดร.นิออน ศรีสมยง Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

ศศ .บ.  

Tourism 

 

Hospitality and 

Tourism 

การเดินทาง 

และท่องเท่ียว 

(เกียรตินิยมอนัดบั

สอง) 

Sheffield Hallam University, 

U.K.  

University of Wisconsin-

Stout, USA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2553 

 

2543 

 

2537 

59 
 ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ 

ทยานศิลป์  

Ph.D. 

 

ศศ .ม.  

 

 

ศศ .บ.  

Hotel and Restaurant 

Management 

การจดัการ

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 

Auburn University ,USA. 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 

2560 

 

2546 

 

 

2542 

 

60 
 ดร.ธนธร วชิรขจร Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

ศศ.บ. 

Tourism 

 

Hospitality and 

Tourism 

ภาษาศาสตร์  

(เกียรตินิยมอนัดบั

สอง) 

Texas A&M University, 

USA 

University of Wisconsin-

Stout, USA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554 

 

2547 

 

2545 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

61 
 ดร.ฐิติกานท ์ 

สจัจะบุตร 

Ph.D. 

 

M.S.  

 

 

 

 

B.S. 

Tourism  

 

Natural Resources 

Management 

(First Class Honor)   

Regulatory Science 

Environmental 

biology (First Class 

Honor) 

Texas A&M University, 

USA 

Asian Institute of  

Technology, Thailand  

 

 

 

University of Arkansas at 

Pine Bluff, USA 

2556 

 

2552 

 

 

 

 

2550 

62 
 ดร.มนรัตน์ ใจเอ้ือ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

 

 

บธ.บ.  

กีฬา นนัทนาการ และ

การท่องเท่ียว 

การจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 

การจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2559 

 

2550 

 

 

2548 

63 
 ดร.ยงยทุธ แกว้อุดม 

 

ปร.ด. 

 

 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การจดัการการ

ท่องเท่ียวแบบบูรณา

การ 

การจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

2561 

 

 

2551 

 

2547 

64 
 ดร.พนัธิตรา  

ปัทมานนท ์

Ph.D. 

 

MMH 

 

 

B.B.A 

 

Hospitality and Food 

Management  

Management in 

Hospitality  

 

Business International 

Business Management 

University of Surrey, UK 

 

Cornell University, Hotel 

School, Ithaca, New York, 

USA  

Chulalongkorn University, 

Thailand 

2557 

 

2549 

 

 

2543 



ลาํดบั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปีทีสํ่าเร็จ 

65 
ผูช่้วยศาสตรา 

จารย ์

ดร.อริสรา  เสยานนท ์ Ph.D. 

 

 

M.B.A. 

 

B.S. 

Human 

Environmental 

Sciences  

Business 

Administration 

Accounting  

(First Class Honors) 

Oklahoma State University, 

U.S.A.  

 

Jacksonville State University, 

U.S.A. 

Bangkok University, 

Thailand 

2550 

 

 

2541 

 

2538 

 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา  และขอรับปริญญาได ้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ศึกษาและสอบไดค้รบถว้นตามหลกัสูตร ซ่ึงมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

(2) ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

(3) ได้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเรียนตามหลกัสูตร แผน ก (มีวิทยานิพนธ์) และได้ส่ง

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง

วชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(4) ไดส้อบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีท่ีเรียนตามหลกัสูตร แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) และได้

ส่งรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์แลว้ และรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหรือส่วนหน่ึง

ของรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้ 
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	MC 502 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสำหรับระบบนิเวศ 3 (3-0-6)           -
	เทคโนโลยีทางการเงิน
	(Analysis and solutions for fintech ecosystems)
	MM 502 การออกแบบองค์กรและการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว 3 (3-0-6)           -
	(Organization Design and Governance of Family Business)
	MC 502 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสำหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีทางการเงิน   3(3-0-6)

