หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริ หารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25500561107804
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

3. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
4. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
4.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
4.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
4.2.1 รายวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
วิชา MB 001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
วิชา MB 004 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
วิชา MB 005 การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
วิชา MB 007 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ทางธุรกิจ
วิชา MB 008 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
4.2.2 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
ได้แก่ รายวิชาที่หลักสู ตรอื่นระบุให้สามารถเลือกเป็ นวิชาเลือกได้ตามความสนใจ โดยอยูใ่ นความเห็น
ชอบของผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรนั้น

5. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
5.1 หลักสู ตร
5.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 มีวทิ ยานิพนธ์
ก. วิชาแกนบริ หารธุรกิจ
ข. วิชาเอกบังคับ
ค. วิทยานิพนธ์
แผน ข แบบไม่ มวี ทิ ยานิพนธ์
ก. วิชาแกนบริ หารธุรกิจ
ข. วิชาเอกบังคับ
ค. วิชาเอกเลือก
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

36
18
6
12
36
18
9
6
3

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผนผังโครงสร้ างหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม. (กลุ่มวิชาเอกทีจ่ บ)
36 หน่ วยกิต

แผน ก. แบบ ก 2 มีวทิ ยานิพนธ์
(Thesis)

วิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses)
6 วิชา = 18 หน่ วยกิต

วิชาเอก (Major Courses)
วิชาเอกบังคับ 2 วิชา = 6 หน่ วยกิต

แผน ข. ไม่ มวี ทิ ยานิพนธ์
(Non – thesis)

วิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses)
6 วิชา = 18 หน่ วยกิต

วิชาเอก (Major Courses)
วิชาเอกบังคับ 3 วิชา = 9 หน่ วยกิต
วิชาเอกเลือก 2 วิชา = 6 หน่ วยกิต

วิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
(Independent Study) = 3 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์ (Thesis)
12 หน่ วยกิต

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

5.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจํานวนหน่ วยกิต
5.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มีรหัสวิชาซึ่ งแทนด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่มี
ความหมาย ดังนี้
อักษรตัวแรก (M)
หมายถึง วิชาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรตัวที่สอง
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาต่างๆ แทนด้วยตัวอักษร ดังนี้
MB
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานหรื อวิชาแกนบริ หารธุรกิจ
MF
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการเงิน
MG หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการ
MK หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการตลาด
MN หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ME
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการประกอบการ
MI
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
MS
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาผูป้ ระกอบการยุคดิจิทลั
MT
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
MC
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน
MM หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว
เลขหลักร้อย (5-6) หมายถึง วิชาในระดับปริ ญญาโท
เลขหลักสิ บ
หมายถึง หมวดวิชา ซึ่งกําหนดไว้ ดังนี้
0-1
หมายถึง วิชาแกนบริ หารธุรกิจ และวิชาเอกบังคับ
2-8
หมายถึง วิชาเอกเลือก
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับประจําวิชา

5.1.3.2 รายวิชา
1) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่ นับหน่ วยกิต
ผูท้ ี่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสู ตร จะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานในรายวิชาที่ยงั ไม่เคยศึกษามา
ก่อน ซึ่ งคณะกรรมการหลักสู ตรจะเป็ นผูก้ าํ หนด การเรี ยนปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการนี้ ไม่นบั หน่วยกิ ตและมีการ
วัดผลดังนี้
S (Satisfactory)
=
ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
รหัสวิชา
MB 001
MB 004
MB 005
MB 007

MB 008

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
(Foundation of Economics)
การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Business Finance)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่อ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business
Analysis)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
(Fundamental of Computuer and coding)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
-

ศึกษาก่อน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา

2) กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
ชื่ อวิชา

18 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ศึกษาก่อน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

MB 501
MB 503
MB 508
MB 509
MB 510
MB 511

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
(Applied Business Economics)
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร
(Organizational Behavior and Identity Management)
การจัดการการตลาดยุคดิจิทลั
(Marketing Management in Digital Economy)
การเงินเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
(Finance for Business Decision)
การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม
(Innovative Operations Management)
กลยุทธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันสูง
(Highly Competitive Strategy)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3) กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาการจัดการ (Concentration in Management)
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการสอนทาง
ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
1.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MG503
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวตั น์
3 (3-0-6)
(International Business and Globalization Management)
MG504
ภาวะผูน้ าํ อนาคตและการจัดการทีมงานที่คล่องแคล่ว
3 (3-0-6)
(Future Leadership and Agile Team Management)
MG 505
การบริ หารความเป็ นเลิศขององค์กร
3 (3-0-6)
(Excellent Organization Management)

1.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MG 521 การออกแบบแนวคิดเพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Design Thinking to Create Innovative
Organization)
MG 527 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Business Management)
MG 528 การจัดการดิจิทลั และเทคโนโลยีเพื่อความสามารถ
3 (3-0-6)
ในการแข่งขัน
(Technology and Digital Management for
Competitiveness)
MG529
กฎหมายและภาษีอากรสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Laws and Taxation for Business)
MG 531 การเจรจาต่อรองและข้อตกลงทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Negotiation and Deals)
MG 532 การจัดการการสื่ อสารเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
(Creative Communication Management)
MG533
การจัดการวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Culture Management)
MG 542 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Human Resource Management)
MG564
การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
(Start Up Management)
MG 588 ประเด็นปัจจุบนั ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Current Issues in Business)
MG 589 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Management)
MG 590 การวิจยั เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Research for Business Management)
MG594
การจัดการธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainability Business Management)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา

1.3 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
MG 600
MG 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

2. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Concentration in Logistics Management)
2.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MN 501 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management
Strategies)
MN 502 การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสิ นค้า
3 (3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
MN 503 กลยุทธ์การจัดการคลังสิ นค้า และสิ นค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
(Warehouse and Inventory Management Strategies)

-

ศึกษาก่อน
-

-

2.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MN 521 การค้าและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade and Logistics System)
MN 522 เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Information Technology and Innovation in
Logistics)
MN 523 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่สาํ หรับการจัดการ
3 (3-0-6)
โซ่อุปทาน
(Big Data Analytics for Supply Chain
Management)
MN 524 การวางแผนและจัดการความต้องการและการ
3 (3-0-6)
จัดหา
(Demand and Procurement Planning and Manageme
การพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์

MN 525
MN 526

MN 527

(Logistics Entrepreneurship Development)
การบริ หารโครงการและออกแบบกระบวนการโซ่
อุปทาน
(Project Management and Supply Chain Process
Redesign)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจ
เฉพาะ
(Logistics and Supply Chain Management for
Specific Products)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

ประเด็นปัจจุบนั ทางการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Current Issues in Logistics Management)
MN 529 สัมมนาการจัดการทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Seminar in Logistics Management)
MN530
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Application of Artificial Intelligence in
Logistics)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
MN 528

2.3 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
MN 600
MN 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

3. กลุ่มวิชาการตลาด (Concentration in Marketing)
กลุ่มวิชาเอกการตลาด จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการสอนทางระบบ
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
3.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MK 502 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสําหรับการตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior Analysis for Digital Marketing)
MK 503 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Marketing Strategy and New Product Development in
Digital Economy)
MK 504 การตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Marketing)
3.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MK 522 การจัดการตราสิ นค้ากับการเป็ นผูน้ าํ ตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Brand Management for Digital-Market Leader)
MK 523 การจัดการช่องทางจัดจําหน่ายการตลาดออนไลน์
3 (3-0-6)
(Distribution Channel Management in Online
Marketing)
MK 525 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดบูรณาการยุคดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategies
in Digital Economy)
MK 526 กลยุทธ์การตลาดบริ การและการจัดการลูกค้า
3 (3-0-6)
สัมพันธ์ยคุ ดิจิทลั
(Service Marketing Strategies and Customer
Relationship Management in Digital Economy)
MK 529 การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมการตลาดยุค
3 (3-0-6)
ดิจิทลั
(Differentiation and Innovation for Marketing in
Digital Economy)
การตลาดชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับตลาด
ยุคดิจิทลั
-

MK 530

(Community Marketing for Sufficient Economy
3 (3-0-6)
for Digital Market)
MK 531 การตลาดดิจิทลั ในองค์การที่ไม่หวังผลกําไร
3 (3-0-6)
(Digital Marketing for the Non-Profit
Organizations)
MK 542 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ค้าปลีกยุคดิจิทลั
(Logistics and Supply Chain Management of
Retail Business in Digital Economy)
MK 543 การจัดการร้านสําหรับการค้าปลีกยุคดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Store Operation Management for Retailing in
Digital Economy)
MK 544 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาดเพื่อความ
3 (3-0-6)
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในยุคดิจิทลั
(Marketing Analytics for Competitive Advantage
in Digital Economy)
MK 588 ประเด็นปัจจุบนั ด้านการจัดการการตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Current Issues in Digital Marketing)
MK 590 การวิจยั ตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Research)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
MK 600
MK 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

4. กลุ่มวิชาการเงิน (Concentration in Finance)
กลุ่มวิชาเอกการเงิน จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการสอนทางระบบ
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
4.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MF 502 การวิเคราะห์การลงทุน
3 (3-0-6)
(Investment Analysis)
MF 504 การเงินระหว่างประเทศและการบริ หารการเงินของ
3 (3-0-6)
บริ ษทั ข้ามชาติ
(International Finance and Financial Management
in Multinational Enterprises)
MF 506 เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Technology in Financial Industry)
4.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MF 521
การบริ หารการเงินขององค์กรเชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
(Applied Corporate Finance)
MF 522
การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Risk Management)
MF 524
การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
(Personal Finance)
MF 525
การเพิม่ มูลค่ากิจการโดยการปรับโครงสร้าง
3 (3-0-6)
(Creating Value through Corporate Restructuring)
MF 527
การเงินสําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Finance)
การจัดสรรแบ่งเงินลงทุน
MF 528
3 (3-0-6)
(Asset Allocation)
MF 529
การวิจยั การเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Research)
MF 541
หลักประกันภัยและกฎหมาย
3 (3-0-6)
(Principles of Insurance and Law)
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และประกัน
วินาศภัย
60

60

60

60

60

60

60

60

(Life and General Insurance Product Analysis)
3 (3-0-6)
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยเพื่องานบริ หาร
3 (3-0-6)
(Actuarial Mathematics)
MF 544
การจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สิน
3 (3-0-6)
(Assets and Liabilities Management)
MF 545
นโยบายเชิงกลยุทธ์สาํ หรับบริ ษทั ประกันภัย
3 (3-0-6)
(Strategic Policy for Insurers)
MF 588
ประเด็นปัจจุบนั ทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Current Issues in Finance)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
MF 542
MF 543

60

60

60

60

60

60

60

4.3 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
MF 600
MF 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

5. กลุ่มวิชาการประกอบการ (Concentration in Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาเอกการประกอบการ จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการ
สอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
5.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ME 501 ทฤษฎีและการปฎิบตั ิของการประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Theory and Practice)
ME 502 การปฎิบตั ิการสําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Practicum)
ME 503 การเริ่ มต้นธุรกิจเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
(Starting Creative and Innovative Venture)

5.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ME 521 การประกอบการในองค์กร
3 (3-0-6)
(Corporate Entrepreneurship)
ME 522 ระเบียบวิธีวจิ ยั ธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology for Entrepreneurs)
ME 523 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสิ นค้าของ
3 (3-0-6)
ผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial New Product Development and Branding)
ME 524 กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Venture Growth Strategy)
ME 525 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Business Management)
ME 526 ความเป็ นผูน้ าํ ของผูป้ ระกอบการและการจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Leadership and Human Capital Management)
ME 527 ประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Experiences)
ME 528 หลักการทางด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างความสําเร็ จของ
3 (3-0-6)
ผูป้ ระกอบการ
(Psychological Approaches to Entrepreneurial Success)
ME 529 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Social Entrepreneurship and Sustainability)
ME 530 การประกอบการในธุรกิจบริ การ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in the Service Sector)
ME 531 การตลาดดิจิทลั สําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Digital Marketing for Entrepreneurs)
ME 532 ยุทธวิธีการขายและการเจรจาต่อรองสําหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Sales and Negotiation Tactics for Entrepreneurs)
ME 533 กลยุทธ์โลกาภิวตั น์สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
(Global Strategy for Entrepreneurs)
ME 534 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สาํ หรับผูป้ ระกอบการ 3 (3-0-6)
(Supply Chain and Logistics Management for Entrepreneurs)
ME 535 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปั ญญา
3 (3-0-6)
(International Business Laws and Intellectual Property)

6
ศึกษาก่อน
-

-

-

นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
ME 600
ME 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน
-

3 (0-0-9)

-

6. กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ (Concentration in Business Innovation)
กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมธุรกิจ จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการ
สอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
6.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MI 501 แนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Business Trend)
MI 502 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
(Product Design and Development)
MI 503 การพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการทางด้านนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovation Driven Entrepreneurship Development)
6.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MI 521 ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
3 (3-0-6)
(Global Logistics and Supply Chain System)
MI 522 การวิเคราะห์และสร้างแบบจําลองธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Simulation Modeling and Analysis)
MI 523 นวัตกรรมพลิกโฉม
3 (3-0-6)
(Disruptive Innovation)
MI 524 การตลาดดิจิทลั และการตลาดเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
(Creative and Digital Marketing)

6
ศึกษาก่อน
-

MI 525
MI 526
MI 527
MI 528
MI 529
MI 530

การจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management)
สัมมนาทางนวัตกรรมธุรกิจ
(Seminars in Business Innovation)
ธุรกิจพลังงานในอนาคต
(Future Energy Business)
แนวโน้มและการจัดการธุรกิจสุขภาพ
(Healthcare Business Trends and Management)
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปั ญญา
(International Business Laws and Intellectual Property)
ประเด็นปั จจุบนั ทางนวัตกรรมธุรกิจ
(Current Issues in Business Innovation)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
MI 600

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
MI 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
7. กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจทิ ลั (Digital Entrepreneur)
กลุ่มวิชาเอกผูป้ ระกอบการยุคดิจิทลั จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบ
การสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
7.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MS 501 การทําธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
(Online Entrepreneure)
MS 502 เทคโนโลยีทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Technology)
MS 503 กฎหมายธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Law)

7.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

MS 521

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั
(Digital Business Technology)
MS 522 การจัดการองค์การดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Managing Digtial Organization)
MS 523 เทคโนโลยีขอ้ มูลสําหรับธุรกิจอัจริ ยะ
3 (3-0-6)
(Big Data Technology for Business Intelligence)
MS 524 การจัดการแบบแอไจล์สาํ หรับเทคโนโลยีและสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Agile Management for IT and Business)
MS 525 ธุรกิจใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม
3 (3-0-6)
(New Technology Venture and Innovation-Driven Buisness
Transformation)
MS 526 การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Technological Innovation Managmenet)
MS 527 ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Techology Governance)
MS 528 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทลั 1
3 (3-0-6)
(Special Topics in Digital Business 1)
MS 529 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทลั 2
3 (3-0-6)
(Special Topics in Digital Business 2)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
MS 600
MS 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

8. กลุ่มวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม (Concentration in Tourism and Hotel Management)
กลุ่มวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนใน
ชั้นเรี ยน และแบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
8.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต.
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MT 501
พลวัตการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
(Dynamics of Tourism and Hotel Management)
MT 502
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(New Venture Creation and Entrepreneurship in
Tourism and Hotel Business)
MT 503
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
เพื่อความยัง่ ยืน
(Tourism and Hotel Business Management for
Sustainability)
8.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MT 521
การจัดการธุรกิจที่พกั แรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Accommodation Business Management)
MT 522
การจัดการธุรกิจบริ การสุขภาพและสปา
3 (3-0-6)
(Wellness and Spa Business Management)
MT 523
การจัดการธุรกิจบริ การอาหารและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
(Food Service and Restaurant Business Management)
MT 524
การจัดการธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
(Airline Business and Airport Management)
MT 525
การวางแผนและการจัดการงานอีเว้นท์
3 (3-0-6)
(Event Planning and Management)
MT 526
การจัดการคุณภาพการบริ การสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Service Quality Management for Tourism and Hotel
Business)

MT 527

การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
(Customer Relations Management in Tourism and
Hotel Business)
การพัฒนาทุนมนุษย์สาํ หรับธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
(Human Capital Development for Tourism and
Hotel Business)
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าสําหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Product and Brand Management for Tourism and
Hotel Business)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสําหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Logistics and Supply Chain Management for
Tourism and Hotel)
ประเด็นวิพากษ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business)
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Research Methodology for Tourism and Hotel)

MT 528

MT 529

MT 530

MT 531
MT 532

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
MT 600
MT 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

9. กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการเงิน
(Concentration in Computer Engineering and Financial Technology)
กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการ
สอนในชั้นเรี ยน และแบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
9.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต.
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MC 501
การเปลี่ยนรู ปแบบบริ การทางการเงินให้เป็ นดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Transformation in Financial Services)
MC 502
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสําหรับระบบนิเวศ
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีทางการเงิน
(Analysis and solutions for fintech ecosystems)
MC 503
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริ การ
3 (3-0-6)
ทางการเงิน
( Financial Technology Innovation in Financial Services)
46

46

9.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MC 521
ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริ การ
3 (3-0-6)
: กลยุทธ์ แบบจําลองและวิธีการ
(Information Systems and Service Design:
Strategy, Models, and Methods)
MC 522
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร
3 (3-0-6)
(Enterprise Computer Architectures)
MC 523
การนําเสนอข้อมูล
3 (3-0-6)
(Data Visualization)
MC 524
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสําหรับ
3 (3-0-6)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Data Warehouse and Data Mining for
Computer Engineering and Financial Technology)
MC 525
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเทคโนโลยีการเงิน
3 (3-0-6)
(Information Technology for Financial Technology)
MC 526
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Technology Management)

MC 527
MC 528

ความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน 3 (3-0-6)
(Information Security in Financial Technology)
เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Financial Technology)

-

นอกจากนี้นกั ศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอกเลือกได้ หรื อ
อาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
MC 600
MC 601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

10. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว
(Concentration in Family Business Management)
กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจครอบครัว จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และ
แบบการสอนทางระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
10.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต.
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MM 501
หลักการบริ หารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Principles of Family Business Management)
MM 502
การออกแบบองค์กรและการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัว 3 (3-0-6)
(Organization Design and Governance of Family Business)
MM 503
กลยุทธ์ธุรกิจครอบครัวเพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
( Family Business Strategy for Sustainability)
46

46

10.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 6
หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MM 521
การบริ หารความเสี่ ยงสําหรับธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Risk Management for Family Business)
MM 522
การบริ หารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
(Conflict Management)
MM 523
การบริ หารนวัตกรรมในธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Managing Innovation in Family Business)
MM 524
กฎหมายและภาษีของธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Legal and Tax for Family Business)
MM 525
การบริ หารความมัง่ คัง่
3 (3-0-6)
(Wealth Management)
MM 526
การวางแผนสื บทอดธุรกิจและการเปลี่ยนผ่าน
3 (3-0-6)
ในธุรกิจครอบครัว
(Succession Planning and Transition in Family Business)
MM 527
สัมมนาการบริ หารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Seminar in Family Business)
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
รายวิชา
MM 600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
MM 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-0-36)

ศึกษาก่อน

3 (0-0-9)

-

-

ปี ที่
1

2

ปี ที่
1

2

5.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก. มีวทิ ยานิพนธ์
ภาคการศึกษา
วิชา
ภาคต้น
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
ภาคปลาย
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
วิชาเอกบังคับ 1 วิชา
ฤดูร้อน
วิชาเอกบังคับ 1 วิชา
ภาคต้น
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
วิทยานิพนธ์
ภาคปลาย
วิทยานิพนธ์
ฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2
แผน ข. ไม่มีวทิ ยานิพนธ์
ภาคการศึกษา
วิชา
ภาคต้น
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
ภาคปลาย
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
วิชาเอกบังคับ 1 วิชา
ฤดูร้อน
วิชาเอกบังคับ 1 วิชา
ภาคต้น
วิชาแกนบริ หารธุรกิจ 2 วิชา
วิชาเอกบังคับ 1 วิชา
ภาคปลาย
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฤดูร้อน
สอบประมวลความรู ้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2

จํานวนหน่วยกิต
6
6
3
3
6
3
9
36

จํานวนหน่วยกิต
6
6
3
3
6
3
6
3
36

5.1.5 คําอธิบายรายวิชา
5.1.5.1 วิชาปรับพื้นฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB 001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
ฝึ กทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สรุ ป กรณี ศึกษา ตําราที่เป็ นภาษาอังกฤษ
MB 004 หลักการทางด้ านเศรษฐศาสตร์
(Foundation of Economics)
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผ้ ลิต ปั จจัยการผลิต การวัดรายได้ประชาชาติ การว่าจ้าง
ทํางาน ผลิ ตผล ระดับราคา เงิ นตราและการธนาคาร ปั ญหาและนโยบายในการแก้ไขภาวะเงิ นเฟ้ อ เงิ นฝื ด การค้า
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
MB 005 การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Business Finance)
บทบาทและความสําคัญของหน้าที่ งานการเงินในธุ รกิ จสมัยใหม่ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์งบ
การเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้ ผลตอบแทนและความเสี่ ยง เทคนิคต่างๆ ใน
การประเมินงบประมาณเงินทุน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
MB 007 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ ทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business Analysis)
การเรี ยนรู ้ เครื่ องมื อที่ นิยมใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนทางธุ รกิ จ การจัดทําแผนธุ รกิ จ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model) ส่ วนผสมการตลาด
(Marketing Mix) การวิเคราะห์การเติบโตและส่ วนแบ่งการตลาด (Boston Consulting Group) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(7S McKinsey) รวมทั้งเครื่ องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
MB 008 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
(Fundamental of Computer and coding)
หลัก การเบื้ อ งต้นของคอมพิ ว เตอร์ องค์ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมเริ่ มต้น
ความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.1.5.2 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses)
จํานวน 18 หน่ วยกิต
MB 501 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจประยุกต์
3 (3-0-6)
(Applied Business Economics)
เพื่อให้หน่ วยธุ รกิ จและวิสาหกิ จ มี ความเข้าใจในแนวคิ ดทางเศรษฐสาสตร์ ที่ส ามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้
ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และตัดสิ นใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ในภาพรวมระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวและตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
MB 503 พฤติกรรมองค์ กรและการจัดการทีม่ เี อกลักษณ์ เฉพาะขององค์ กร
3 (3-0-6)
(Charismatic Organizational Behavior and Identity Management)
การจัดการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทําให้เกิด
ความไม่สอดคล้องของทัศนคติ (Atitude - Cognitive Dissonance) และเชื่ อมโยงไปถึงการรับรู ้ (Perception) ที่ ดี ที่ มี
บทบาทต่อการตัดสิ นใจ (Decision Making) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ าํ แบบปฏิรูป
(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองค์กร และการสอนงานแบบโค้ช (Coaching)
MB 508 การจัดการการตลาดยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Marketing Management in Digital Economy)
แนวคิดพื้นฐานการจัดการการตลาดและแนวคิดใหม่ของการจัดการการตลาดยุคดิจิทลั การวิเคราะห์และการ
พยากรณ์ความต้องการตลาด การพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้ าหมายและ
ตําแหน่ งทางการตลาด การสร้ างความพึงพอใจและความภักดี การสร้ างคุ ณค่าตราสิ นค้า การกําหนดกลยุทธ์และ
โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจัดการการตลาด เพื่อพัฒนาความสามารถและความได้เปรี ยบเชิง
แข่งขันอย่างยัง่ ยืนในตลาดยุคดิจิทลั
MB 509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Finance for Business Decision)
งบการเงินและการวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานทางการเงิน ความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
และกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าบริ ษทั โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดทํางบลงทุนและการประเมินโครงการ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
เทคโนโลยีการเงิน และเงินสกุลดิจิตอล ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ

MB 510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovative Operations Management)
แนวทางการสร้ า งและเลื อ กกลยุท ธ์ ก ารดํา เนิ น งานเชิ ง นวัต กรรม (Innovative Operations Strategy) ให้
เหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model) การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิต (Production) การบริ การ (Service) และการค้า (Trading) การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริ การและ
กระบวนการ (Product, Service, and Process Design) การบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ (Supply Chain &
Logistics) เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ (Efficient) ประสิ ทธิผล (Effectiveness) และลดต้นทุน (Cost Reduction) การพยากรณ์
(Forecasting) การบริ ห ารสิ น ค้า คลัง (Inventory Management) และการใช้เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Improvement Tools)
MB 511 กลยุทธ์ สร้ างความสามารถในการแข่ งขันสู ง
3 (3-0-6)
(Highly Competitive Strategy)
ความสามารถในการแข่งขันสูงของธุรกิจปั จจุบนั ต้องมีท้ งั วิธีการสร้างจุดแข็ง มีความรวดเร็ ว ยืดหยุน่ ที่เหมาะ
กับสถานการณ์ องค์กรสมัยใหม่จึงมุ่งสร้างกลยุทธ์สมัยใหม่ที่เรี ยกว่ากลยุทธ์เพื่อความสามารถในการแข่งขันสู ง ที่มี
ลักษณะไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลลัพธ์สูง ประกอบด้วยกลุ่มกลยุทธ์การสร้างการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ความ
คล่องตัว (Agile Strategy) กลยุทธ์ความเป็ นเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Transformative
Strategy)
5.1.5.3 กลุ่มวิชาเอก
1) กลุ่มวิชาการจัดการ
วิชาเอกบังคับ
9 หน่ วยกิต
MG 503 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศและโลกาภิวตั น์
3 (3-0-6)
(International Business and Globalization Management)
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดธุ รกิ จโลกาภิวตั น์ในอนาคต การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์การจัดการและการ
ประกอบธุรกิจแบบโลกาภิวฒั น์ การค้นหาและการเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) การบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Management) มุ่งเน้นการวิเคราะห์กรณี ศึกษา อุตสาหกรรมสําคัญ การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ข้ามชาติ (Multinational
Enterprise) และกิจการจากประเทศไทย

MG 504 ภาวะผู้นําอนาคตและการจัดการทีมงานทีค่ ล่ องแคล่ ว
3 (3-0-6)
(Future Leadership and Agile Team Management)
การสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ าํ อนาคต (Future Leadership) การกําหนดวิสัยทัศน์สําหรับองค์การสมัยใหม่
(Modern Organization) แนวทางการนํ า องค์ ก รที่ แ สวงหากํ า ไรและไม่ แ สวงหากํ า ไร (Profit & Non-Profit
Organization) องค์กรดิ จิตอล (Digital Organization) ธุ รกิ จ Startup (Startup Business) การนําผูต้ ามที่ แตกต่างกันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่การเริ่ มต้นธุรกิจ การเติบโต การถดถอย การบริ หารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) การ
สร้างองค์กรที่คล่องแคล่วว่องไว (Agile Organization) การสร้างคุณค่าร่ วมและจัดการวัฒนธรรมองค์กร การสร้างและ
การพัฒนาทีมงานให้มีประสิ ทธิภาพเกิดแรงจูงใจ มีความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) และมีความผูกพันระยะ
ยาวกับองค์กร (Employee Engagement)
MG 505 การบริหารความเป็ นเลิศขององค์ กร
3 (3-0-6)
(Excellent Organization Management)
แนวทางการสร้างความเป็ นเลิศขององค์กร (Excellent Organization) บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ เชิงวิสยั ทัศน์
(Visionary Leaders) ในการกําหนดทิศทางและแนวทางการสร้างกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละความผู ก พั น กั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationship and Customer Engagement) การออกแบบ
กระบวนการ ผลิ ตภัณฑ์ บริ การและกระบวนการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การพัฒนาปรั บปรุ งอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) การสร้ า งองค์ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
(Learning Organization) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร (Competency) รวมทั้งการจัดการผลการดําเนินงาน
(Performance Management) และแนวทางการตั้งเป้ าหมายและวัดผลลัพธ์อย่างเป็ นระบบ (Objective and Key Result,
OKRs) เพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว (Competitive Advantage) ด้วยหลักการและ
แนวคิดการจัดการคุณภาพองค์รวม (Total Quality Management)
วิชาเอกเลือก
MG 521 การออกแบบแนวคิดเพื่อสร้ างองค์ กรนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Design Thinking to Create Innovative Organization)
การสร้ างแนวคิ ดเชิ งนวัตกรรม (Innovative Thinking) ให้เกิ ดขึ้ นทั่วทั้งองค์กร โดยการออกแบบแนวคิด
(Design Thinking) และการเปลี่ยนผ่านองค์กรดิจิตอล (Digital Transformation) โดยเริ่ มต้นจากการเข้าใจและรับฟัง
เสี ย งของลู ก ค้า (Empathize) กํา หนดปั ญ หา (Define) ระดมแนวคิ ด เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หา (Ideate) สร้ า งแบบจํา ลอง
(Prototype) และทดสอบ (Test) กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Creation Process) การพัฒนารู ปแบบธุรกิ จ
แบบองค์รวม (Business Model Canvas) กระบวนการ สิ นค้าและบริ การ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีศกั ยภาพและเกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงที่
รวดเร็ วและการแข่งขันที่รุนแรงของโลกธุรกิจ
MG 527 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Business Management)
ลักษณะของธุ รกิ จครอบครัว การสื บทอดธุ รกิ จครอบครัว ธรรมนู ญครอบครัว การบริ หารความขัดแย้งใน
ธุรกิจครอบครัว รวมทั้งกรณี ศึกษาธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลว

MG 528 การจัดการดิจิทลั และเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
3 (3-0-6)
(Technology and Digital Management for Competitiveness)
การเตรี ย มความพร้ อ มต่ อ ความท้า ทายขององค์ก รในอนาคตพร้ อ มการจัด การเทคโนโลยีเ ปลี่ ย นโลก
(Disruptive Technology) ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial intelligence) การจํา ลองสภาพแวดล้อ มเสมื อ นจริ ง (Virtual
Reality, VR) และการวมสภาพแวดล้อมกับวัตถุเสมือน (Augmented Reality, AR) การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อบูรณาการดิจิตอลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model) กระบวนการ สิ นค้า
และบริ การเพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยเริ่ มจากกระบวนการวางแผน การออกแบบ
องค์กร การบริ หารองค์กร การสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร การควบคุม และการประเมิน เพื่อสามารถตอบสนอง
พลวัตของการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต
MG 529 กฎหมายและภาษีอากรสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Laws and Taxation for Business)
แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากรความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังของรัฐกับนโยบายภาษี
อากรและแนวความคิดในเรื่ องจําแนกประเภทภาษี การกําหนดฐานภาษี อัตราภาษี รวมทั้งระบบการจัดเก็บ และการ
คุม้ ครองเอกชนผูเ้ สี ยภาษีโดยกระบวนการทางกฎหมาย หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ เช่น ภาษีสรรพากร ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดก โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการ
ประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค้าเพิ่ม การบรรเทาภาระภาษีภาษีใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายการจัดทําสัญญา
บางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี กรณี ศึกษาเกี่ยวกับวางแผนภาษีในธุรกิจบางประเภท
MG 531 การเจรจาต่ อรองและข้ อตกลงทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Negotiation and Deals)
ประเด็นและแนวคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง บทบาทของผูเ้ จรจาต่อรองในการสร้างและกําหนดข้อตกลง
เทคนิ คการเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลง ความซับซ้อนของการเจรจาต่อรองที่ตอ้ งผ่านตัวแทน ปั ญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ของข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric information) จรรณยาบรรณในการเจรจาต่อรอง อุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การ
สร้างข้อตกลงทางธุรกิจ โดยผูศ้ ึกษาจะได้ฝึกการจําลองสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองที่ซบั ซ้อน
MG 532 การจัดการการสื่ อสารเชิงสร้ างสรรค์
3 (3-0-6)
(Creative Communication Management)
การวางแผนการสื่ อ สารและนํา เสนอเชิ ง กลยุท ธ์ อ ย่า งสร้ า งสรรค์เ พื่ อ พัฒ นาองค์ก รให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมในอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะการสื่ อสาร ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน
และเขียน ทั้งในรู ปแบบดั้งเดิม อิเล็กทรอนิกส์และสื่ อสังคมออนไลน์ การจัดการภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้
เกิ ดประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทางด้านการสื่ อสาร รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อแก้ไขปั ญหาและความขัดแย้งใน
องค์กร

MG 533 การจัดการวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Culture Management)
แนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม รู ปแบบและความแตกต่างของวัฒนธรรม การเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การจัดการวัฒนธรรมขององค์กร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การ
ใช้วฒั นธรรมองค์กรและวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน และเป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันของ
ธุรกิจ
MG 542 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Human Resource Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์การ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ อาทิ การวางแผนกําลังคน การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้เข้ามาทํางานกับองค์การ การรักษาบุคลากรมืออาชี พไว้ในองค์การ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็ นมืออาชีพ รวมทั้งกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความแตกต่าง และหลากหลายวัฒนธรรม เป็ นต้น
MG 564 การจัดการธุรกิจสตาร์ ทอัพ
3 (3-0-6)
(Start Up Management)
เน้นการจัดการธุรกิจอย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจของการทําสตาร์ ทอัพและสรุ ปความแตกต่างสตาร์ ทอัพ
และ SME เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีหลักการกระบวนการวิเคราะห์ในการดําเนินการทางประเภทของธุรกิจได้อย่างชัดเจน
นอกจากนั้นยังรวมถึงการเตรี ยมตัวในการเป็ นสตาร์ ทอัพไม่ว่าจะเป็ นการระดมทุน จัดหาทุน การเติบโตอย่างก้าว
กระโดด ในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลื่ยนอยูต่ ลอดเวลาด้วย
MG 588 ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Current Issues in Business)
ประเด็นปั ญหา หรื อ หัวข้อที่น่าสนใจในการบริ หารธุรกิจที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั การวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน
ประเด็นที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการบริ หารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นกรณี ศึกษา และการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความ
เข้าใจในการบริ หารธุรกิจเชิงบูรณาการ
MG 589 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Management)
การอภิปรายแนวคิด กลยุทธ์ และปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการร่ วมสมัย
MG 590 การวิจยั เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Research for Business Management)
กระบวนการในการวิจยั ธุรกิจทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเพื่อสํารวจปั ญหาของธุรกิจเพื่อการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ การวางแผนการวิจยั และการค้นหาคําตอบอย่างเป็ นระบบ การกําหนดแนวทางในการค้นหาคําตอบ การวิเคราะห์
ข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ

MG594 การจัดการธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainability Business Management)
กระบวนการในการพัฒนาความยัง่ ยืน (Sustainability Development) ให้แก่องค์กร ธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม การสร้างกลยุทธ์ความยัง่ ยืน (Sustainability Strategy) โดยมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient
Economy) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การสร้างคุณค่าร่ วม (Creating Shared Value) ธรรมาภิ
บาล (Good Governance) การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance) การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption)
มาตรการคาร์ บอนฟุตปริ้ น (Carbon Footprint) และเศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular Economy) การป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านความยัง่ ยืน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน การวัด
และประเมินการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Measurement & Evaluation of Sustainability Development)
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
MG 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MG 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
2) กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเอกบังคับ
MN 501 กลยุทธ์ การจัดการโซ่ อปุ ทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management Strategies)
กลยุทธ์การบริ หารระบบโซ่ อุปทาน ได้แก่ การจัดซื้ อ การปฏิ บตั ิการ การขนส่ งและกระจายสิ นค้า การตลาด ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงเทคนิคที่สาํ คัญที่เกี่ยวกับการจัดหา การเก็บ การบริ หารวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง การจัดการความสัมพันธ์กบั
ผูส้ ่งมอบ และการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในโซ่อุปทาน กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซ่อุปทาน

MN 502 การจัดการระบบขนส่ งและการกระจายสินค้ า
3 (3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การขนส่ งแต่ละประเภท กิจกรรมของการขนส่ ง ระบบโลจิสติกส์ของสิ นค้าทั้งในส่วนของการขนส่ งและการกระจาย
สิ นค้า การจัดเส้นทางและตารางการขนส่ง การจัดระบบการกระจายสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า การวัดประสิ ทธิภาพการขนส่งและ
กระจายสิ นค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสิ นค้าและการขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบขนส่งและกระจายสิ นค้า
MN503 กลยุทธ์ การจัดการคลังสินค้ า และสินค้ าคงคลัง
3 (3-0-6)
(Warehouse and Inventory Management Strategies)
เทคนิ คการพยากรณ์ กลยุทธ์การบริ หารความต้องการ การบริ หารวัตถุดิบ การกําหนดนโยบายควบคุมสิ นค้า
คงคลัง การวัดประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ผลกระทบจากการพยากรณ์และความต้องการไม่แน่นอน การ
ออกแบบ การวางแผน การควบคุม และ การบริ หารสิ นค้าคงคลังในระบบโซ่อุปทาน การวัดประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง การจําลองสถานการณ์ของระบบ
สิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษา
วิชาเอกเลือก
MN 521 การค้ าและระบบโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade and Logistics System)
ภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับโซ่
อุปทานโลจิสติกส์ในต่างประเทศ การเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในตลาดโลก
การพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดหาแบบข้ามชาติ การเลือกเครื อข่ายสถานที่ต้ งั การวางแผนบริ หารรายได้และ
ต้นทุน การบริ หารความเสี่ ยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐด้านกฎหมายและการแทรกแซงทาง
การค้า เช่น ภาษีและศุลกากร การนําสิ นค้าข้ามพรมแดน การกําหนดสัดส่วนของวัตถุดิบในประเทศ
MN 522 เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Information Technology and Innovation in Logistics)
การออกแบบและการนําระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทาง
โลจิ สติกส์ โดยรวบรวมทฤษฎี ต่างๆ จากทางด้านระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการการจัดการ
หัวข้อในการศึกษาประกอบไปด้วยบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและ
การปฏิ บตั ิการ การวางแผนทรัพยากรในองค์กร การออกแบบ และการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี
ประสิ ทธิภาพในโลจิสติกส์ เช่น ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามและสอบกลับสิ นค้า

MN 523 การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ สําหรับการจัดการโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
(Big Data Analytics for Supply Chain Management)
ความสําคัญของการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่สาํ หรับการจัดการโซ่อุปทาน การเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ สถาปั ตยกรรมของวิธีการ MapReduce และ Hadoop การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์พหุคูณ การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร ตัวแบบเชิงการทํานาย การวิเคราะห์การจําแนกกลุ่ม การวิเคราะห์จดั
กลุ่ม กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การประเมินประสิ ทธิภาพตัวแบบ การนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟ
MN 524 การวางแผนและจัดการความต้องการและการจัดหา
3 (3-0-6)
(Demand and Procurement Planning and Management)
บทบาทของการจัดหาเทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์และคํานวณหาความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะแปรเปลี่ยน
เป็ นมูลค่าเพิ่มในสิ นค้าและบริ การ การพยากรณ์ความต้องการ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและราคาขาย การประเมินคุณภาพ
และการเลือกผูจ้ ดั ส่ง การเจรจา การพัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดหา การจัดหาแบบข้ามชาติ การบริ หารสัญญา
ซื้อขาย ความสําคัญของการจัดหาในระบบการผลิตและระบบสิ นค้าคงคลังทฤษฎีและกรณี ตวั อย่างสําหรับการวางแผน
และควบคุมการจัดหาที่สอดคล้องกับการผลิต
MN 525 การพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Logistics Entrepreneurship Development)
หลักการพัฒนาธุ รกิ จใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการด้านโลจิ สติ กส์ องค์ประกอบในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การใช้หลักการทางการจัดการในการวางแผน การออกแบบพัฒนาสิ นค้าและบริ การ การวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ทางด้านการเงินและการตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน แผนการจัดตั้งและ
บริ หารองค์กรด้านโลจิสติกส์ การจัดการเพื่อรองรับวัฏจักรธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านโลจิ
สติกส์ โดยเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาจริ ง
MN 526 การบริหารโครงการและออกแบบกระบวนการโซ่ อปุ ทาน
3 (3-0-6)
(Project Management and Supply Chain Process Redesign)
วางแผนโครงการ กลยุทธ์ของวงจรชีวติ ของโครงการ หลักการบริ หารข้อมูลพยากรณ์ เพื่อนําอุปสงค์ไปใช้ใน
การวางแผนอุปทาน หลักการบริ หารข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ การออกแบบกระบวนการโซ่ อุปทานให้เหมาะสม การ
สื่ อสารในการบริ หารโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริ หารความเสี่ ยงและคุณภาพ
ในกระบวนการโซ่อุปทานและเครื่ องมือในการประเมินความสําเร็ จของโครงการในกิจกรรมกระบวนการโซ่อุปทาน
MN 527 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานสําหรับธุรกิจเฉพาะ
3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management for Specific Products)
หลักการ แนวคิด เทคนิ คและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
ของธุรกิจเฉพาะทาง อาทิเช่น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจผลิต การจัดการกระบวนกานโลจิสติกส์ใน
ระบบโซ่ ความเย็น การจัดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทานในธุ รกิ จสุ ขภาพ การจัดการโลจิ สติกส์ และโซ่ อุปทานใน
ธุรกิจกสรเกษตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ รวมถึง มาตรฐานเฉพาะที่ส่งผลต่อ
การบริ หารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจดังกล่าว

MN 528 ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Current Issues in Logistics Management)
ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจ และทันสมัย ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาต่างๆ
MN 529 สัมมนาการจัดการทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Seminar in Logistics Management)
การสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาทางด้านโลจิสติกส์ การขนส่ งและระบบโซ่อุปทาน
พร้อมกับการแก้ไข
MN 530 การประยุกต์ ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Application of Artificial Intelligence in Logistics)
หลักการการคาดการณ์ความผันผวนของข้อมูลการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมโล
จิสติกส์ การเลือกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาทางกิจกรรมโลจิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้
การจดจํารู ปภาพเพื่อตรวจสอบสถานะสิ นค้าต่าง ๆ เทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์การขนส่ งอัตโนมัติแบบครบวงจร
กรณี ศึกษาบริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ข้ นั สูงเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
MN 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MN 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการงานค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
3) กลุ่มวิชาการตลาด
วิชาเอกบังคับ
MK 502 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับการตลาดดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior Analysis for Digital Marketing)
วิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญๆ ทั้งปั จจัย
ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดที่มีผลต่อการค้นหา การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้ อ การประเมินหลังการใช้และการบริ โภค รวมถึงการเลิกใช้และบริ โภคของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้ขอ้ มูลในการ
กํา หนดกลยุท ธ์ แ ละโปรแกรมส่ ว นประสมการตลาดเพื่ อ สร้ า งความได้เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน ให้ กับ องค์ก รทั้ง ใน
สภาพแวดล้อมทางการตลาดแบบออนไลน์ (Online) และไม่ใช้ออนไลน์

MK 503 กลยุทธ์ การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ในยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Marketing Strategy and New Product Development in Digital Economy)
วิเคราะห์และเข้าใจคุณลักษณะสําคัญของผูน้ าํ ตลาดดิ จิทลั กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งความสําคัญและ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับการแข่งขันในตลาดดิ จิทลั วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม ตลาดและ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน สามารถวิเคราะห์และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการตลาดร่ วมกับการประเมินความ
พร้อมและทรัพยากรเพื่อการแข่งขันในตลาดดิจิทลั นําเสนอแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันอย่างยัง่ ยืนและเป็ นผูน้ าํ ตลาดดิจิทลั
MK504 การตลาดดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Digital Marketing)
เข้าใจบทบาทและความสําคัญของการตลาดที่ใช้เครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิ กส์ในระบบดิจิทลั และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร และเทคโนโลยีอื่นๆ ร่ วมกับสื่ อสังคมออนไลน์ในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาด การจัดการส่ วนประสมการตลาด และสามารถจัดการและดําเนินการกับการตลาดบนอินเตอร์ เน็ต การสร้าง
การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าปั จจุบนั อย่างยัง่ ยืน
วิชาเอกเลือก
MK 522 การจัดการตราสินค้ ากับการเป็ นผู้นําตลาดดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Brand Management for Digital-Market Leader)
เข้าใจความสําคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการสร้างตราสิ นค้าและคุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity)
ทั้งในบริ บทการตลาดออนไลน์ และไม่ใช้ออนไลน์ และเข้าใจการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดการตราสิ นค้า
การออกแบบตราสิ นค้าและขยายตราสิ นค้า การวางตําแหน่งตราสิ นค้า การสื่ อสาร การประเมินผลความสําเร็ จและการ
กํากับดูแลคุณค่าของตราสิ นค้า และการสร้างความเป็ นผูน้ าํ ตลาดดิจิทลั อย่างยัง่ ยืนจากการจัดการตราสิ นค้า
MK 523 การจัดการช่ องทางจัดจําหน่ ายการตลาดออนไลน์
3 (3-0-6)
(Distribution Channel Management in Online Marketing)
เข้าใจบทบาทและความสําคัญ รวมทั้งความแตกต่างหรื อความเหมือน และผลกระทบของช่องทางการจัด
จําหน่ายออนไลน์และไม่ใช้ออนไลน์กบั ความสําเร็ จทางการตลาด วิเคราะห์โครงสร้างช่องทางจัดจําหน่ายและกําหนด
ทางเลือกทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบตั ิการสําหรับการตลาดออนไลน์ การเลือกช่องทางการตลาดหรื อคนกลาง
ในระดับต่างๆ การจัดการการกระจายสิ นค้า ห่ วงโซ่ อุปทาน การกระจายสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารความ
ขัดแย้ง การพัฒนาความสัมพันธ์เชิ งบวก และการสร้างคุณค่าในระยะยาวสําหรับการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
การตลาดออนไลน์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบข้อมูลช่องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้าเพื่อความ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน

MK 525 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดบูรณาการยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategies in Digital Economy)
กระบวนการและการจัดการเพื่อการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การออกแบบเนื้อหาข้อมูลการสื่ อสาร
และการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การ
สื่ อ สารรู ป แบบใหม่ ๆ และสื่ อ สัง คมดิ จิทัล รวมถึ ง การวางแผน และกํา หนดงบประมาณ การปฏิ บัติก ารและการ
ดําเนินงานและการวัดประเมินผล
MK 526 กลยุทธ์ การตลาดบริการและการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ ยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Service Marketing Strategies and Customer Relationship Management in Digital Economy)
วิเคราะห์และตัดสิ นใจในการกําหนดกลยุทธ์การจัดการการตลาดบริ การ สําหรั บธุ รกิ จบริ การและธุ รกิ จ
ประเภทอื่นๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และไม่ใช้ออนไลน์ และสามารถจัดการส่วนประสมการตลาดบริ การและการจัดการ
คุ ณภาพบริ การ การสร้ างความพึงพอใจ รวมถึ งการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสรรหาคัดเลื อกและรั กษาลูกค้า ที่ มี
ศักยภาพ ก่อให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจบริ การในยุคตลาดดิจิทลั อได้ยา่ งมีประสิ ทธิภาพ
MK 529 การสร้ างความแตกต่ างและนวัตกรรมการตลาดยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Differentiation and Innovation for Marketing in Digital Economy)
การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งส่วนประสมการตลาดสําหรับการตลาดยุคดิจิทลั โดยเน้น
การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมการตลาดที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างมีนยั สําคัญทางธุรกิจ
และมีผลกระทบต่อความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันสําหรับการตลาดดิจิทลั สามารถจัดการกระบวนการและวิธีการในการ
พัฒนานวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
MK 530 การตลาดชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับตลาดยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Community Marketing for Sufficient Economy for Digital Market)
แนวคิดการตลาดสําหรับองค์การไม่หวังผลกําไรและหวังผลกําไร หรื อกลุ่มในระดับชุมชนในจังหวัด อําเภอ
หรื อตําบล แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการแนวคิดการตลาดชุมชนเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง
การวิเคราะห์คดั เลือกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การจัดการการลาดและส่ วนประสมการตลาดชุมชน เพื่อความอยู่รอดและ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจในยุคดิจิทลั
MK 531 การตลาดดิจทิ ลั ในองค์ การทีไ่ ม่ หวังผลกําไร
3 (3-0-6)
(Digital Marketing for the Non-Profit Organizations)
แนวคิดและทฤษฎี การจัดการการตลาดดิ จิทัล วิเคราะห์และตัดสิ นใจในการกําหนดกลยุทธ์ การคัดเลื อก
กลุ่มเป้ าหมาย และส่ วนประสมการตลาดของการจัดการการตลาดดิจิทลั ประยุกต์กบั องค์การที่ไม่หวังผลกําไร รวมทั้ง
การวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนการควบคุมประเมินผลสําหรับการจัดการการตลาดดิจิทลั

MK 542 การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทานของธุรกิจค้ าปลีกยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management of Retail Business in Digital Economy)
การวิเคราะห์และการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทลั การพัฒนาแผน การกําหนด
วิธีการและเทคนิคการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสําหรับตลาดยุคดิจิทลั การจัดการกระบวนการด้าน
สิ นค้าคงคลัง การบริ หารคลังสิ นค้า กระบวนการกระจายสิ นค้า ระบบและกระบวนการสั่งซื้ อ การบริ หารจัดการห่ วง
โซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประสิ ทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันสําหรับตลาดค้าปลีกยุคดิจิทลั
MK 543 การจัดการร้ านสําหรับการค้ าปลีกยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Store Operation Management for Retailing in Digital Economy)
การวิเคราะห์และตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดการรู ปแบบสภาพภายนอกและภายในร้ านค้า
ปลีก การวางผังร้านค้า การวางผังทางเดินของลูกค้า สภาพแวดล้อมบรรยากาศและการตกแต่งร้านด้านต่างๆ เช่น แสง
สี เสี ยง และภาพ ทั้งช่องทางตลาดออนไลน์และไม่ใช้ออนไลน์ และการจัดการร้านค้าปลีกทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้า
ร้าน รวมทั้งการบริ หารจัดการสิ นค้าหน้าร้าน การขาย การบริ การลูกค้า และการบริ หารจัดการพนักงานขาย เพื่อความ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในตลาดยุคดิจิทลั อย่างยัง่ ยืน
MK 544 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการตลาดเพื่อความได้ เปรียบเชิงแข่ งขันในยุคดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Marketing Analytics for Competitive Advantage in Digital Economy)
เข้าใจบทความและความสําคัญของข้อมูลและฐานข้อมูลทางธุ รกิ จและการตลาดยุคดิ จิทลั และสามารถ
บริ หารจัดการการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทําให้การดําเนิ นการทางการตลาดเกิดความแตกต่างและสามารถสร้างการซื้ อซํ้า
หรื อการกลับมาใช้บริ การซํ้าของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดจากฐานลูกค้า รวมทั้งสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่
สําหรับการตลาดยุคดิจิทลั
MK588 ประเด็นปัจจุบนั ด้ านการจัดการการตลาดดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Current Issues in Digital Marketing)
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ ยวกับประเด็นปั ญหา และหัวข้อน่ าสนใจด้านการจัดการกลยุทธ์การตลาด
สําหรับการจัดการการตลาดดิจิทลั โดยเน้นสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ง
เน้นกรณี ศึกษา การสัมมนา การรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ การศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจด้านการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทลั แบบบูรณาการ
MK590 การวิจยั ตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Research)
ความสําคัญและบทบาทของการวิจยั ทางการตลาด โดยเน้นการประยุกต์กบั สภาพแวดล้อมทางการตลาดยุค
ดิจิทลั โดยให้ความสําคัญกับประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั ตลาด การออกแบบงานวิจยั การสร้างเครื่ องมือใน
การวิจยั การสุ่ มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล เทคนิ คทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานวิจยั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เครื่ องมือในการวิจยั ที่ใช้เทคโลโนยีในการเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากข้อมูลวิจยั

วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้าอิสระ
MK 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MK 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
4) กลุ่มวิชาการเงิน
วิชาเอกบังคับ
MF 502 การวิเคราะห์ การลงทุน
3 (3-0-6)
(Investment Analysis)
การกําหนดเป้ าหมายการลงทุน การจัดสรรเงิ นลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิ จมหภาคและตลาดหลักทรัพย์
โดยรวม การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ กลยุทธ์การ
ลงทุ น และการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากการลงทุ น และการวิเ คราะห์ เ ชิ ง เทคนิ ค (Technical
Analysis)
MF504 การเงินระหว่ างประเทศและการบริหารการเงินของบริษัทข้ ามชาติ
3 (3-0-6)
(International Finance and Financial Management in Multinational Enterprises)
สภาพแวดล้อมและระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ การกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ ย น การบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น กลยุท ธ์ ก ารจัด หาเงิ นทุ น การจัด การเงิ น ทุ น หมุ นเวีย น ตลอดจน
งบประมาณเงินทุนของบริ ษทั ข้ามชาติ
MF 506 เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรมการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Technology in Financial Industry)
สภาวการณ์ และวิวฒั นาการของอุตสาหกรรมการเงิ นในประเทศไทย ตลาดการเงิ นและบทบาทของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการเงิน ผลกระทบของเทคโนโลยีการเงินที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน นักการเงิน
และนักลงทุน

วิชาเอกเลือก

MF 521 การบริหารการเงินขององค์ กรเชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
(Applied Corporate Finance)
การนําแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาทางการเงิน โดยใช้กรณี ศึกษาและเหตุการณ์จริ ง
ในเรื่ องการลงทุน การจัดหาเงินทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การซื้ อหุ ้นสามัญกลับคืน นโยบายเงินปั นผล การเสนอ
ขายหุ ้นสามัญแก่สาธารณชนเป็ นครั้งแรก การควบรวมกิ จการ การประยุกต์ใช้การประเมินมูลค่าสิ ทธิ ในด้าน real
option ตราสารสิ ทธิในการซื้อหุน้ สามัญ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
MF 522 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Risk Management)
ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) และตลาดอนุพนั ธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward contract) ตราสารซื้ อขาย
ล่วงหน้า (Futures) และตราสารแสดงสิ ทธิ์ (Options) กระบวนการซื้อขาย ตัวแบบการประเมินมูลค่า การวัดความเสี่ ยง
ทางด้านตลาด เครดิ ต สภาพคล่อง และการดําเนิ นงาน การจัดการความเสี่ ยงแบบบูรณาการ การคํานวณมูลค่าความ
เสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงของสถาบันการเงิน
MF 524 การเงินส่ วนบุคคล
3 (3-0-6)
(Personal Finance)
กระบวนการวางแผนทางการเงิน การจัดทํางบการเงินส่ วนบุคคล การจัดการเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน
การคุม้ ครองชีวติ และการประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
จรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
MF 525 การเพิม่ มูลค่ ากิจการโดยการปรับโครงสร้ าง
3 (3-0-6)
(Creating Value through Corporate Restructuring)
รู ปแบบต่างๆ ของการปรับโครงสร้างและผลที่จะเกิ ดตามมาจากการปรับโครงสร้างนั้นโดยใช้กรณี ศึกษา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบกลยุทธ์การปรับโครงสร้างเพื่อสร้างมูลค่าสู งสุ ดแก่กิจการภายใต้ขอ้ กําหนดสําคัญด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับทางบัญชี ข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด แรงจูงใจและความสนใจของฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเจรจา
ต่อรอง รวมทั้งการวิเคราะห์จากกรณี ศึกษาที่ตอ้ งใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ดว้ ยแขนงวิชาอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ธุรกิจและการ
เจรจาต่อรอง
MF527 การเงินสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Finance)
แนวคิดของการบริ หารการเงินสําหรับผูป้ ระกอบการ กระบวนการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนและ
การจัดสรรเงินลงทุน ต้นทุนเงินทุนและการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการ
เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการจัดการความเสี่ ยงทางการเงินของผูป้ ระกอบการ
60

60

MF528 การจัดสรรแบ่ งเงินลงทุน
3 (3-0-6)
(Asset Allocation)
กระบวนการจัดสรรแบ่งเงินลงทุน การตัดสิ นใจจัดสรรแบ่งเงินลงทุน ผลกระทบของเทคโนโลยีการเงินที่มี
ต่อการจัดสรรแบ่งเงินลงทุน การเพิ่มประสิ ทธิภาพของการจัดสรรแบ่งเงินลงทุนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
60

MF529 การวิจยั การเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Research)
ระเบี ยบวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ทางธุ รกิจ สถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอข้อมูล การเขียนรายงานวิจยั
เน้นการวิจยั ทางการเงินในการวางแผนและการตัดสิ นใจทางการเงิน
60

MF 541 หลักประกันภัยและกฎหมาย
3 (3-0-6)
(Principles of Insurance and Law)
ความหมายของการประกันภัย ความสําคัญของการประกันภัยที่ มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย สถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การประกันสังคม การประยุกต์ใช้หลักการประกันภัยและกฎหมาย
ประกันภัยในการวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
MF 542 การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
(Life and General Insurance Product Analysis)
ความหมาย หลักการ ประโยชน์ โครงสร้างตลาด การแข่งขัน กลไกราคา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของการประกันชีวติ หรื อวินาศภัย
MF 543 คณิตศาสตร์ ประกันภัยเพื่องานบริหาร
3 (3-0-6)
(Actuarial Mathematics)
บทบาทของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในองค์กร ความหมาย หลักการ ที่ มา และการนําไปประยุกต์ใช้ของ
ค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าเฉลี่ยความรุ นแรง ต้นทุนความเสี ยหาย อัตราส่ วนสิ นไหมทดแทน รายงานตามปี กรมธรรม์ รายงาน
ตามปี ที่ เกิ ดเหตุ รายงานตามปี ปฏิ ทิน เงิ นสํารองเบี้ ยประกันภัย เงิ นสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทน
สมบูรณ์ เงินกองทุนตามความเสี่ ยง มูลค่าปั จจุบนั ทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ แบบต่างๆ และ
เงินสํารอง
MF 544 การจัดการสินทรัพย์และหนีส้ ิน
3 (3-0-6)
(Assets and Liabilities Management)
ความเสี่ ยงการลงทุนธุรกิจประกันภัย ตัวแปรที่มีผลต่อความไหวของราคา เทคนิ คการจัดการสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินของธุรกิจประกันภัย การสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั กลุ่มสิ นทรัพย์การใช้เครื่ องมือทางการเงินและอัตราส่ วนที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจประกันภัย

MF 545 นโยบายเชิงกลยุทธ์ สําหรับบริษัทประกันภัย
3 (3-0-6)
(Strategic Policy for Insurers)
กลยุทธ์ของบริ ษทั ประกันภัยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จของกิ จการภายใต้ขอ้ จํากัดของกฎเกณฑ์ของ
ผูก้ าํ กับดูแล แนวคิด แนวทางปฏิ บตั ิในเชิ งเศรษฐศาสตร์ และการเงิ น หลักการกํากับดูแลกิ จการ ระบบการควบคุม
ภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีผลต่อการเติบโตของบริ ษทั ประกันภัย
MF 588 ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Current Issues in Finance)
ครอบคลุมประเด็นทางการเงิน โดยเน้นการติดตามวิเคราะห์และวิจารณ์ปรากฎการณ์ แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ในตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยการเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางการเงินเพื่อให้สามารถทํา
ความเข้าใจถึงพัฒนาการทางการเงินต่างๆในอนาคตได้
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้าอิสระ
MF 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MF 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
5) กลุ่มวิชาการประกอบการ
วิชาเอกบังคับ
ME501 ทฤษฎีและการปฎิบัตขิ องการประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Theory and Practice)
ทฤษฎี แนวคิดและธรรมชาติของการประกอบการประเด็นสําคัญในการประกอบการจากประสบการณ์ของ
ผูป้ ระกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการสร้างผูป้ ระกอบการ การประเมิน การสร้าง
และการพัฒนาความคิดธุรกิจที่มีนวัตกรรม และมีคุณภาพ การเริ่ มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าที่
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้จะได้รับและมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สําคัญหรื อสู ญเสี ยทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ออกไป (Lean
Startup)

ME502 การปฏิบัตกิ ารสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Practicum)
การศึ ก ษาและการปฏิ บัติ ก ารเกี่ ย วกับ การแสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ความเป็ นไปได้ใ นธุ ร กิ จ การวิเ คราะห์
พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่สอดคล้องกับตลาดนั้นๆการพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างมีนวัตกรรม การหาผูร้ ่ วมทุน การ
ออกแบบการดําเนิ นการผลิต การบริ หารทรัพยากร การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ
อย่างมีกาํ ไรและต่อเนื่ อง และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเสริ มสร้างทักษะความสามารถในการเริ่ มต้นสร้างธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็ จ
ME503 การเริ่มต้ นธุรกิจเชิงนวัตกรรมสร้ างสรรค์
3 (3-0-6)
(Starting Creative and Innovative Venture)
การแสวงหาและการวิเคราะห์โอกาส การวิเคราะห์ตน้ ทุน การพัฒนากรอบความคิดของผูป้ ระกอบการ เพื่อนําไปสู่
การวางแผนเริ่ มต้นธุรกิจโดยการออกแบบการผลิตการบริ การ และการดําเนินงานอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ประเภท
และความแตกต่างของนวัตกรรม การสร้างความได้เปรี ยบทาง
การแข่งขันโดยใช้แก่นธุรกิจเพื่อสร้างตลาดและผล
กําไรให้แก่ธุรกิ จ รวมทั้งวิธีการดําเนิ นธุ รกิ จและการจัดการเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ทนั สมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการ
แข่งขัน
วิชาเอกเลือก
ME521 การประกอบการในองค์ กร
3 (3-0-6)
(Corporate Entrepreneurship)
แนวคิดเกี่ ยวกับความหมายของการประกอบการในองค์กร แนวทางการสร้างผูป้ ระกอบการในองค์กร
และแนวคิ ดสํา หรั บผูป้ ระกอบการ ในการกระตุ ้นและการธํา รงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความคิ ดสร้ า งสรรค์และการสร้ าง
นวัตกรรมใหม่ในองค์กร รวมถึงผลของแรงผลักดันและอัตราการเกิ ดนวัตกรรมในองค์กร ข้อดี และข้อเสี ยของ
องค์กรปั จจุบนั ที่มุ่งเข้าสู่การสร้างนวัตกรรม ทางเลือกของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กรในการได้รับผลตอบแทน
และความสําเร็ จจากการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
ME522 ระเบียบวิธีวจิ ยั ธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology for Entrepreneurs)
ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจยั ทางธุรกิจทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพประเภทของการวิจยั ทาง
ธุรกิจการเลือกปั ญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมายการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรการเลือกรู ปแบบ
การวิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
เขียนรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั เกี่ยวกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อุปสรรคและโอกาส
ในการพัฒนาธุ รกิ จรวมทั้งสาธารณู ปโภคทางธุ รกิ จที่เอื้อต่อการดําเนิ นธุ รกิ จโดยมีบริ บทในธุ รกิ จขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง ธุ รกิ จครอบครั ว การทราบถึ งแนวทางที่ นักธุ รกิ จสามารถแสวงหาโอกาสจากการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขัน การลดความยากจนและการสร้างเสริ มสังคมที่ดีข้ ึน

3 (3-0-6)

ME523 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการสร้ างตราสินค้ าของผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial New Product Development and Branding)
ขั้น ตอนการพัฒ นาและแนะนํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ ก ารบริ หารผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ สํา หรั บ การเริ่ ม ต้นธุ ร กิ จของ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึ ง การวัด ผลการดํา เนิ น งานของผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ การทดสอบตลาด การสร้ า งตราสิ น ค้า
การวางแผนปฏิบตั ิงาน การประเมินและการวัดค่าตราสิ นค้าและการบริ หารคุณค่าตราสิ นค้า
ME524 กลยุทธ์ การเจริญเติบโตทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Venture Growth Strategy)
ปั จจัยสําคัญสําหรั บการเติบโตของการประกอบการอย่างยัง่ ยืน การพัฒนากิ จกรรมการประกอบการ
ที่หลากหลายในการวางแผนและการสร้างกลยุทธ์ดา้ น การบริ หารการเงิน ยุทธวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์และการสร้ างที มงาน เพื่อรั กษาความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การสร้ างคุ ณค่า โดย
นวัตกรรมและโอกาสเพื่อการจัดการการเจริ ญเติบโต การสร้ างธุ รกิ จด้วยมุมมองในการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถที่ จาํ เป็ นเพื่อการดําเนิ นงานและการเจริ ญเติ บโตของธุ ร กิ จอย่างต่อเนื่ อง รวมถึ งวิธีการ ของ
ผูป้ ระกอบการในการรั บมื อกับความท้าทายและการปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์องค์กรในพลวัตการเปลี่ ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมทางธุรกิจ
ME525 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Business Management)
การบริ หารธุรกิจครอบครัว คุณลักษณะ รู ปแบบ ความขัดแย้งหรื อปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา
ธุ รกิ จครอบครัวแบบต่อยอด ขยายธุ รกิ จให้เติบโต โดยเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา ตัวอย่างธุ รกิ จครอบครัวที่ ประสบ
ความสําเร็ จ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ระกอบการในธุรกิจครอบครัว
ME526 ความเป็ นผู้นําของผู้ประกอบการและการจัดการทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Leadership and Human Capital Management)
การพัฒ นาความเป็ นผู ้นํา ของผู ้ป ระกอบการที่ มุ่ ง เน้น นวัต กรรมและการสร้ า งสรรค์ เทคนิ ค และ
กระบวนการสร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน วิธีการสร้างความสัมพันธ์พนักงานในระดับต่างๆในองค์กร การ
บริ หารจัดการและรักษาคนดีมีฝีมือในองค์กร แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อจูงใจบุคคลในการทํางานในธุ รกิจ
ขนาดย่อม หลักการและเทคนิ คในการสรรหา การคัดเลื อก ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล การสร้ างเส้นทางอาชี พ
(Career Path) หลักการและองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และวิธีการในการวางแผนกําลังคนให้
เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
ME527 ประสบการณ์ ของผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurial Experiences)
กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านชี วิตจริ งในการก่อตั้งธุรกิจ
ปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาในการเริ่ มต้นธุรกิจและดําเนิ นการธุรกิจ บทบาทของผูป้ ระกอบการ รู ปแบบ
การใช้ชีวติ ของผูป้ ระกอบการ

ME528 หลักการทางด้ านจิตวิทยาเพื่อสร้ างความสําเร็จของผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Psychological Approaches to Entrepreneurial Success)
หลักการและแนวคิดด้านจิตวิทยาที่มีความสอดคล้องและสําคัญต่อการสร้างธุรกิจของผูป้ ระกอบการให้
มัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทัศนคติและบุคลิกลักษณะของผูป้ ระกอบการ เช่น ความกล้าเสี่ ยง ความต้องการ
ประสบความสําเร็ จ ความต้องการอํานาจ ความมัน่ ใจในตัวเอง ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจและการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ รวมถึงวิธีการสร้างแรงผลักดันหรื อแรงกระตุน้ ที่สามารถทําให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็ จ
ME529 การเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Social Entrepreneurship and Sustainability)
แนวคิด บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ทางสังคมเป็ นหลัก การสร้างผูป้ ระกอบการที่คาํ นึ งถึงส่ วนได้ส่วนเสี ยด้านลูกค้า สิ่ งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาล
และความต้องการของสังคมที่มีต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการพัฒนาสังคม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ ้ม ค่ า และพัฒ นาองค์ก รให้เ ติ บ โตขึ้ น นํา มาซึ่ ง เป้ า หมายในการสร้ า งธุ ร กิ จ ให้มี ค วามยัง่ ยืน และมั่น คง ของ
ผูป้ ระกอบการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ME530 การประกอบการในธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in the Service Sector)
แนวคิดในการเป็ นเจ้าของธุ รกิ จ คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การ หลักการ และรู ปแบบการประกอบธุ รกิจของ
ผูป้ ระกอบการในภาคบริ การ ประเภทของธุ รกิ จบริ การ ลักษณะและการดําเนิ นธุ รกิ จบริ การ การวิเคราะห์และ
ประเมินปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุ รกิ จบริ การ โดยใช้กรณี ศึกษา
ศึกษาวิธีการบริ หารจัดการ การควบคุม การใช้เทคโนโลยีวางแผนและประเมินความเป็ นไปได้ในการประกอบธุรกิจ
เครื่ องมือทางบริ หารธุรกิจต่างๆที่ใช้ในภาคบริ การ
ME531 การตลาดดิจทิ ลั สําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Digital Marketing for Entrepreneurs)
หลักการและแนวคิดด้านการบริ หารและการตลาดดิ จิทลั ความสําคัญของการตลาดดิ จิทลั สําหรับการ
แสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดดิจิทลั การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ที่มีศกั ยภาพ
ในการดึงดูดลูกค้าและ สร้างฐานลูกค้า วิธีการใช้เครื่ องมือทางการตลาดดิจิทลั เช่น การตลาดออนไลน์ การตลาด
ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ การสร้ างเครื อข่ายสังคม ที่ เหมาะสมเพื่อสร้ างกําไร เทคนิ คการขายสิ นค้า บริ การ การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื่ องมือทางการตลาดดิจิทลั การใช้สื่อการตลาดดิจิทลั อย่างมีจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าของการตลาดดิจิตอลที่มีผลกระทบต่อระบบการค้า แนวโน้มของ
การพัฒนาการตลาดดิจิทลั เพื่อตอบสนองต่อการค้า

ME532 ยุทธวิธีการขายและการเจรจาต่ อรองสําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Sales and Negotiation Tactics for Entrepreneurs)
การสร้างและการจัดการทีมขาย การวางแผนการขาย รู ปแบบและหลักเกณฑ์องค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
เจรจาต่อรอง แนวคิด ศิลปะการเจรจาและจรรยาบรรณในการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีเทคนิคการเจรจาต่อรอง และการ
ประเมินคู่เจรจาเพื่อจะได้ผลสําเร็ จตามที่ ตอ้ งการ การปิ ดการขาย กระบวนการของการจัดการความขัดแย้งและ
แก้ไขปั ญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นการใช้หลักการและวิธีการเจรจาต่อรองที่เป็ นระบบ รวมถึงการจัดการแสดง
สิ นค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้ธุรกิจที่เพิง่ เริ่ มต้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหลักเพื่อการเจริ ญเติบโตของ
ธุรกิจ
ME533 กลยุทธ์ โลกาภิวตั น์ สําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Global Strategy for Entrepreneurs)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการขยายธุรกิจระดับโลก วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การจัดทําแผนและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนิ นธุรกิจตามแผนกล
ยุทธ์ที่ได้วางไว้และการประเมินผลกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาแผนในอนาคต
ME534 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิตกิ ส์ สําหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Supply Chain and Logistic Management for Entrepreneurs)
แนวคิดลักษณะและรู ปแบบการบริ หารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริ หารวัสดุและการขนส่งการ
บรรจุภณั ฑ์การบริ หารระบบข้อมูล ความสําคัญของโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน ราง ท่อนํ้าชายฝั่งและอากาศและ
วิธีการจัดการอย่างเป็ นระบบโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การประสานงานในห่ วงโซ่ อุปทานและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพรวมถึงองค์กรที่ดาํ เนินงานด้านโลจิสติกส์ที่สาํ คัญ
ME535 กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศและทรัพย์ สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
(International Business Laws and Intellectual Property)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปั ญญา ตั้งแต่การจัดรู ปแบบ
องค์กรธุรกิจ การจัดตั้งและจัดการองค์กรธุรกิจ การบริ หารจัดการธุรกิจและบุคลากรในองค์กร การจดลิขสิ ทธิ์
และการจดสิ ทธิบตั ร การให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ และการปกป้ องผลประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
ME600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ้อ งอยู่ใ นขอบเขตสาขาวิ ช าที่ ต นศึ ก ษา และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ME601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่ งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
6) กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
MI 501 แนวโน้ มธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Business Trend)
ทิ ศทาง หรื อ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี
ประชากร การเมื อง และสิ่ งแวดล้อมของโลก การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะอากาศ Internet of things (IOT) ธุ รกิ จดิ จิตลั
วัฒนธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงของอุตสาหกรรมและบริ การในอนาคต การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค บทบาทความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และการศึกษาจากกรณี ศึกษา
MI 502 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
(Product Design and Development)
แนวคิดของการออกแบบ (Design thinking) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของสิ นค้าและบริ การ
รวมถึ งซอฟท์แวร์ ความสําคัญและบทบาทของผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อซอฟท์แวร์ ใหม่ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและ
ความสามารถในการแข่งขัน การระบุความต้องการของลูกค้าและข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ การ หรื อซอฟท์แวร์ ใหม่ เทคนิควิศวกรรมคุณค่า การออกแบบที่คาํ นึ งถึงความต้องการของลูกค้าควบคู่กบั การผลิต และ
การใช้งาน และการศึกษาจากรณี ศึกษา
MI 503 การพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการทางด้ านนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation Driven Entrepreneurship Development)
หลักการในการพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจใหม่ภายใต้
สภาพแวดล้อมของบริ ษทั หรื อองค์กรธุรกิจเดิม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Persona) แผนการจัดตั้งและบริ หาร
องค์กร การหาแหล่งเงินทุน การวางแผนพัฒนาสิ นค้าใหม่ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินและการตลาด การ
ประเมินโอกาสความสําเร็ จของการดําเนิ นธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ การนําเสนอไอเดีย และการจัดทําแผน
ธุรกิจ

วิชาเอกเลือก
MI 521 ระบบโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Logistics and Supply Chain System)
บทบาทของกระบวนการโลจิ สติกส์ในภาคธุ รกิ จระดับประเทศและในธุ รกิ จระดับโลก การออกแบบระบบ
ขนส่ งและกระบวนการขนถ่ายลําเลี ยงวัตถุดิบ การออกแบบระบบการกระจายสิ นค้าไปยังลูกค้าในตลาดโลก การ
ออกแบบคลังสิ นค้าและบรรจุภณั ฑ์ การออกแบบระบบจัดซื้อรวมถึงระบบสารสนเทศ วิเคราะห์บทบาทของการขนส่งที่
มีต่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การควบคุมการปฏิบตั ิงานทางด้านโลจิ สติกส์ การกําหนดกลยุทธ์การดําเนิ นงาน การ
ออกแบบและปรับปรุ งระบบดําเนิ นงานขององค์กรทั้งหมดในห่ วงโซ่ อุปทานแบบบูรณาการ เพื่อลดต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและเพิ่มระดับการบริ การที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
MI 522 การวิเคราะห์ และสร้ างแบบจําลองธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Simulation Modeling and Analysis)
การออกแบบเทคนิคและวิธีการจําลองเหตุการณ์สาํ หรับการตัดสิ นใจในระบบธุรกิจ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในการจําลองระบบงธุรกิจ สําหรับระบบขนาดใหญ่โดยจะเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในปั ญหาของระบบแถวคอย อาทิ การ
ผลิ ตและการขนส่ ง ศึ กษาการพัฒนากําหนด ข้อจํากัด และการตัดสิ นความถูกต้องของรู ปแบบปั ญหา และหลักการ
เลือกสรรระบบที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจําลองเหตุการณ์เพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การออกแบบการ
ทดลองของการจําลองระบบงาน
MI 523 นวัตกรรมพลิกโฉม
(Disruptive Innovation)

3(3-0-6)

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อาทิ รถยนต์ไฟฟ้ า การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการอํานวย
ความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภคในอนาคต และศึกษาจากกรณี ศึกษา

MI 524 การตลาดดิจทิ ลั และการตลาดเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative and Digital Marketing)
การเลือกกลุ่มตลาดเป้ าหมาย การกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีส่วนผสมการตลาด คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการ
ตลาด การวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และการสร้างจุดเด่นให้กบั สิ นค้าและงานบริ การ การวางแผนกลยุทธ์ ในการ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การออกแบบ การพัฒนาระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์จากข้อมูลการตลาด การวางจําหน่าย
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ instragram หรื อ Alibaba การสร้างเพจเพื่อโปรโมทสิ นค้าหรื อบริ การ เทคนิ คการทํา
Clip โฆษณาเพื่อสร้างกระแสทางการตลาด เป็ นต้น และการศึกษาจากรณี ศึกษา

MI 525 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
วิธีการสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของโครงการ สิ นค้า และระบบการดําเนินงาน การหาสาเหตุของความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ ยง และแนวทางการลดความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านการเงิน การตลาด และกระบวนการ
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยผังต้นไม้ การจัดการความเสี่ ยงแบบไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้วยเทคนิ คต่างๆ
เป็ นต้น และการศึกษาจากกรณี ศึกษา
MI 526 สัมมนาทางนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminars in Business Innovation)
การศึกษาโดยการสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาทางด้านนวัตกรรมธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม การลงทุน การขนส่งและ ระบบห่วงโซ่อุปทานพร้อมกับการแก้ไข และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
MI 527 ธุรกิจพลังงานในอนาคต
3(3-0-6)
(Future Energy Business)
ภาพรวมและทิศทางของพลังงาน ความต้องการใช้พลังงานและปริ มาณพลังงานสํารองของประเทศและของโลก
การนําเทคโนโลยีของพลังงานในปั จจุบนั และอนาคตมาใช้ในการทําธุ รกิ จ อาทิ รถยนต์พลังงานไฟฟ้ า อาคารประหยัด
พลังงาน หรื อเทคโนโลยีดา้ นพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เศรษฐศาสตร์พลังงาน กลไกราคาของ
พลังงาน กลยุทธ์ของบริ ษทั และองค์กรในธุรกิจพลังงาน และการศึกษาจากกรณี ศึกษาจริ ง
MI 528 แนวโน้ มและการจัดการธุรกิจสุ ขภาพ
3(3-0-6)
(Healthcare Business Trends and Management)
ภาพรวมและทิศทางของธุรกิจสุ ขภาพ อาทิ โรงพยาบาล อาหารเสริ ม สมุนไพร ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ
เสริ มความงาม สปา การสร้างมาตรฐานของธุรกิจสุขภาพ การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ การ การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาใช้ในธุรกิจสุ ขภาพ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม กลยุทธ์ของบริ ษทั และองค์กรใน
ธุรกิจสุขภาพ และการศึกษาจากกรณี ศึกษาจริ ง
MI 529 กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศและทรัพย์ สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(International Business Laws and Intellectual Property)
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับการดําเนิ นธุ รกิ จระหว่า งประเทศและทรั พย์สิ นทางปั ญญา ตั้ง แต่ ก ารจัด รู ปแบบองค์กรธุ รกิ จ
การจัดตั้งและจัดการองค์กรธุ รกิ จ การบริ หารจัดการธุ รกิ จและบุคลากรในองค์กร การจดลิขสิ ทธิ์ และการจดสิ ทธิ บตั ร
การให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ และการปกป้ องผลประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
MI 530 ประเด็นปัจจุบันทางนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
(Current Issues in Business Innovation)
หัวข้อพิเศษที่ น่าสนใจทางนวัตกรรมธุ รกิ จ วิศวกรรม เทคโนโลยี ซึ่ งเนื้ อหาวิชาอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม

วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
ME 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ME601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
7)กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจทิ ลั
วิชาเอกบังคับ
MS 501 การทําธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Entrepreneur)
ธุรกิจออนไลน์และการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจออนไลน์การประยุกต์ใช้
ตัวแบบทางธุรกิจออนไลน์ รู ปแบบธุรกิจ การวางแผนและตัวแบบของการตลาด การประยุกต์หลักการตลาด การค้นหา
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รู ปแบบการโฆษณา การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ การกําหนด
ราคาแบบเรี ยลไทม์ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์และ จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
MS 502 เทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Technology)
การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทําธุรกรรมทางการเงิน การ
พลิกโฉมการทําธุ รกรรมด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล การสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ โดยใช้เ ทคโนโลยีท างการเงิ น ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ ผูป้ ระกอบการและ
อุตสาหกรรมการเงิน และ แหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจสมัยใหม่
MS 503 กฏหมายธุรกิจออนไลน์ ในยุคดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Law)
หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับธุ ร กิ จออนไลน์ หลากหลายรู ปแบบ กฎหมายพาณิ ช ย์อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ในประเทศและระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็ นตัวกลางในธุรกรรมออนไลน์
ประเภทต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่ อและโฆษณาออนไลน์ กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการระงับข้อพิพาทออนไลน์

วิชาเอกเลือก
MS 521 เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Business Technology)
ความสําคัญและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในระบบ หลักการและ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งธุ รกิ จ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลและระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม จรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมของผูเ้ กี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
MS 522 การจัดการองค์ กรดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Managing Digital Organization)
การกํา หนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ให้ต รงกับเป้ า หมายทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ หน้า ที่ แ ละโครงสร้ า งของ
หน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ งมอบจากโครงการสู่ กระบวนการ การกําหนดความสําเร็ จของเทคโนโลยีสารสนเทศและการวัด
ความสําเร็ จ การจัดการภาวะวิกฤต กรณี ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
MS 523 เทคโนโลยีข้อมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Big Data Technology for Business Intelligence)
แนวคิ ด เทคนิ ค การออกแบบ และ การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ฐานข้อ มู ล คลัง ข้อ มู ล และเหมื อ งข้อ มู ล
วัตถุประสงค์และพื้นฐานสถาปั ตยกรรมของระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ สกัดคุณค่าจากขูอ้ มูลขนาด
ใหญ่ การใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
MS 524 การจัดการแบบแอไจล์ สําหรับเทคโนโลยีและสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Agile Management for IT and Business)
หลักการของแอไจล์ทางธุ รกิ จ การปฏิ บตั ิของการจัดการแบบแอไจล์ เช่น สกรัม เอ็กซ์ทรี มโปรแกรมมิ่ง การ
พัฒนาแบบบิเฮฟวิเออะดริ ฟเวิน การพัฒนาแบบลีน คังบัง วิธีการพัฒนาแบบไดนามิก ซิสเตม ดิเวลลอปเมนท์ เมธอด การ
พัฒนาแบบฟี เจอร์ดริ ฟเวิน ฯลฯ วัฒนธรรมองค์กร การออกแบบองค์กรและกระบวนการสําหรับแอไจล์ กรณี ศึกษา
44

44

MS 525 ธุรกิจใหม่และการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจโดยใช้ นวัตกรรม
3(3-0-6)
(New Technology Venture and Innovation-driven Business transformation)
การผลิกโฉมโดยเทคโนโลยีดิจิทลั และการเปลี่ยนรู ปแบบทางธุ รกิจ กรณี ของความสําเร็ จและล้มเหลวในการ
ปรับตัว แบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลยุทธ์สาํ หรับการเปลี่ยนแปลง การแปลงดิจิตอลในภาคบริ การ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางเทคโนโลยี กรณี ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
44

MS 526 การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Technological Innovation Management)
การกําหนดบทบาทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมทั้งในระดับนโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ดําเนิ นงานและ ปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
MS 527 ธรรมาภิบาลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Governance)
การจัดการโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบรู ณาการเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจอย่างเป็ นระบบตั้งแต่
ในระดับยุทธศาสตร์ และเป้ าหมาย การดําเนิ นการตามกระบวนการ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้รองรับระบบงาน เพื่อ
ผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
MS 528 หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจดิจทิ ลั 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Business 1)
หั ว ข้อ ร่ ว มสมัย ที่ น่ า สนใจ โดยมุ่ ง เน้น ให้นัก ศึ ก ษามี ทัก ษะในเชิ ง การประยุก ต์ใ ช้แ ละการบริ ห ารจัด การ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในธุรกิจ
MS 529 หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจดิจทิ ลั 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Business 2)
หัว ข้อ ร่ ว มสมัย ที่ น่ า สนใจ โดยมุ่ ง เน้น ให้นัก ศึ ก ษามี ทัก ษะในเชิ ง การประยุก ต์ใ ช้แ ละการบริ ห ารจัด การ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในธุรกิจ
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
MS 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดยหัวข้อ
วิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่ ตนศึ กษา และได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MS 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมีอาจารย์
ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง

8) กลุ่มวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
วิชาเอกบังคับ
MT 501 พลวัตการจัดการการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Dynamics of Tourism and Hotel Management)
สถานการณ์ แนวโน้ม และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในธุรกิจการ
ท่องเที่ ยวและการโรงแรม การปรับตัวของธุ รกิ จการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคโลกาภิวฒั น์ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการความเสี่ ยงและวิกฤตในธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม กลยุทธ์การจัดการและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
MT 502 การสร้ างธุรกิจใหม่ และการเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(New Venture Creation and Entrepreneurship in Tourism and Hotel Business)
แนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การประเมินปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดทําแผนธุรกิจ รู ปแบบการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการธุรกิจที่เริ่ มดําเนิ นการ
เพื่อกําไรและการเติบโต การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน คุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
MT 503 การจัดการธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรมเพื่อความยัง่ ยืน
(Tourism and Hotel Business Management for Sustainability)

3(3-0-6)

แนวคิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสู่ การจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยัง่ ยืน การ
ประเมินผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมจากธุ รกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม หลักการ กระบวนการ และการดําเนินงานเพื่อการจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่าง
ยัง่ ยืน กรณี ศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน
วิชาเอกเลือก
MT 521 การจัดการธุรกิจทีพ่ กั แรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Accommodation Business Management)
แนวคิดการจัดการธุ รกิ จที่ พกั แรมสมัยใหม่ รู ปแบบการบริ หารและการดําเนิ นงานที่ พกั แรมสมัยใหม่ การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการที่พกั แรมสมัยใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายและการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดสําหรับธุ รกิ จที่ พกั แรมสมัยใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับธุ รกิ จที่พกั แรมสมัยใหม่ แนวโน้มของ
ธุรกิจที่พกั แรม กรณี ศึกษา

MT 522 การจัดการธุรกิจบริการสุ ขภาพและสปา
3(3-0-6)
(Wellness and Spa Business Management)
แนวคิดการจัดการธุรกิจบริ การสุขภาพและสปา มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบด้านสุขภาพและสปา การ
ออกแบบและพัฒนาสิ นค้าและบริ การด้านสุขภาพและสปา กลยุทธ์การจัดการและการดําเนินธุรกิจบริ การสุขภาพและสปา
การสร้ า งคุ ณ ค่ า และการจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพและสปา กฎหมายและจรรยาบรรณสํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจบริ การสุขภาพและสปา
MT 523 การจัดการธุรกิจบริการอาหารและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Food Service and Restaurant Business Management)
แนวคิดการจัดการธุ รกิ จบริ การอาหารและภัตตาคาร การกําหนดรู ปแบบการบริ การ การบริ หารจัดการภายใน
ธุ รกิ จบริ การอาหารและภัตตาคาร การจัดรายการอาหารและการกําหนดราคาค่าบริ การ การจัดการกําลังคน การควบคุม
คุณภาพอาหารและการบริ การ การจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ทางการจัดการด้านการตลาดและการบริ หารงานขายในธุ รกิจ
บริ การอาหารและภัตตาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจบริ การอาหารและภัตตาคาร กรณี ศึกษา
MT 524 การจัดการธุรกิจสายการบินและท่ าอากาศยาน
3(3-0-6)
(Airline Business and Airport Management)
แนวคิดการจัดการธุ รกิจสายการบินและท่าอากาศยาน การบริ การในธุ รกิ จสายการบิน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใน
ธุรกิจสายการบิน การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจสายการบิน การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจสายการบิน ระบบการบริ หารจัดการท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศยาน กรรมสิ ทธ์และสิ ทธิ ในการประกอบการท่า
อากาศยาน โครงสร้ า งในการจัด การท่ า อากาศยาน ผลกระทบจากการดํา เนิ น งานของท่ า อากาศยานต่ อ สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษา
MT 525 การวางแผนและการจัดการงานอีเว้ นท์
3(3-0-6)
(Event Planning and Management)
แนวคิ ดการจัดการงานอี เว้นท์ ขั้นตอนการจัดงานอี เว้นท์ การออกแบบงานอี เว้นท์ นวัตกรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์สาํ หรับงานอีเว้นท์ การจัดการสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานอีเว้นท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนในงานอีเว้นท์ การจัดการด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน การวางแผนและการจัดการ
กําลังคน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในงานอีเว้นท์ กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ กรณี ศึกษา
MT 526 การจัดการคุณภาพการบริการสําหรับธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Service Quality Management for Tourism and Hotel Business)
แนวคิ ดการจัดการคุณภาพการบริ การ การดําเนิ นงานด้านคุณภาพการบริ การในธุ รกิ จการท่องเที่ ยวและการ
โรงแรม การพัฒนาคุณภาพการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องของผูร้ ับบริ การและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มาตรฐานการให้บริ การในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประเมินคุณภาพการบริ การ

MT 527 การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ในธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Customer Relations Management in Tourism and Hotel Business)
แนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ระดับและรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุ รกิ จการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมกับลูกค้า กระบวนการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ กิ จกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุ รกิ จกับลูกค้าเพื่อ
นําไปสู่ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า กลยุทธ์การรักษาลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และการดึงลูกค้ากลับ กรณี ศึกษา
MT 528 การพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Human Capital Development for Tourism and Hotel Business)
ความสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาสมรรถนะของทุนมนุษย์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การวางแผนและการส่งเสริ มทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับความสําเร็ จ การบริ หารทุน
มนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
MT 529 การจัดการผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ าสําหรับธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Product and Brand Management for Tourism and Hotel Business)
แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ในธุรกิ จการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม การกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สาํ หรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้า การกําหนดตําแหน่งตราสิ นค้า การกําหนดกลยุทธ์เกี่ ยวกับตราสิ นค้า การรักษา
คุณค่าตราสิ นค้าให้คงอยู่
MT 530 การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนสําหรับการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management for Tourism and Hotel)
แนวคิดการจัดการโลจิ สติกส์และซัพพลายเชน ความแตกระหว่างการจัดการโลจิ สติ กส์และซัพพลายเชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริ การ การจัดการโลจิสติกส์สาํ หรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการ
การไหลทางกายภาพ การจัดการการไหลของสารสนเทศ การจัดการการไหลทางการเงิ น การบริ หารความสัมพันธ์กบั ผู ้
จัดหา การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
MT 531 ประเด็นวิพากษ์ ในธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business)
วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ ยวกับประเด็นที่ สําคัญ และน่ าสนใจในธุ รกิ จการท่องเที่ ยวและการโรงแรม โดยใช้
กรณี ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่ วมกันอภิปราย สรุ ป และนําเสนอแนวคิดใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และ
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
MT 532 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Research Methodology for Tourism and Hotel)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั สําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การกําหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั กระบวนการ
และขั้นตอนการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจยั และการนําเสนอผลงานการ
วิจยั

วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
MT 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดยหัวข้อ
วิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่ ตนศึ กษา และได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MT 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ ซึ่งมีอาจารย์
ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการเงิน
วิชาเอกบังคับ
MC 501 การเปลีย่ นรู ปแบบบริการทางการเงินให้ เป็ นดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Transformation in Financial Services)
พื้นฐานเทคโนโลยีทางการเงิน การปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้เป็ นดิจิทลั การเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจใน
การบริ การทางการเงินแพลตฟอร์ มดิจิทลั ระบบนิ เวศธุรกิจบริ การทางการเงิน พลวัตดิจิทลั วิธีการใช้ขอ้ มูลแบบใหม่
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ทิศทางของเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น การบริ หารจัดการความ
มั่ง คั่ง ตลาดการกู้เ งิ น เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกู้เ งิ น ความเข้า ใจประสบการณ์ ลู ก ค้า ผ่ า นสื่ อ ตัว อย่ า ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ออนไลท์ สาขา และช่องทางต่างๆ ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน การเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น การปรับปรุ งเพื่อเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ ว เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า กรณี ศึกษา MobilePay เป็ นต้น
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MC 502 การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาสําหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Analysis and solutions for fintech ecosystems)
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการให้บริ การทางการเงิ น เข้าใจระบบการเงิ นแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์การเงิ นผ่านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
แบบจําลองทางการเงิ นในการแก้ไขปั ญหา การใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจด้านการเงิ น ระบบสารสนเทศ
การเงิน ครอบคลุมเครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบการประมูลแบบพหุ ภาคี โครงข่ายการโอนเงิ น
และระบบสนับสนุน การประยุกต์ความรู ้เพื่อนําไปใช้ในบริ การด้านการเงินในทางปฏิบตั ิ
MC 503 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้ บริการทางการเงิน
3(3-0-6)
( Financial Technology Innovation in Financial Services)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริ การทางการเงิน การชําระค่าบริ การต่างๆ รวมถึงนวัตกรรม
การจ่ายเงิ นที่ จุดขาย การนําข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้สําหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเงิ นในการ
ให้บริ การทางการเงิ น การแก้ไขปั ญหาของเทคโนโลยีทางการเงิ นใน Complex Contracts Optimization การกํากับ
ระบบนิเวศของ Crowdfunding
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วิชาเอกเลือก
MC 521 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยุทธ์ แบบจําลองและวิธีการ
3(3-0-6)
(Information Systems and Service Design: Strategy, Models, and Methods)
หลักการออกแบบวงจรชี วิตของระบบสารสนเทศและการบริ ก ารที่ มีความแตกต่ างกันในองค์กรแต่ ล ะ
ประเภท การวิเคราะห์ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย การบ่งชี้ กลุ่มลูกค้าและแบบจําลองสําหรับลูกค้าที่ แตกต่างกัน การ
วิเ คราะห์ สารสนเทศที่ ใ ช้ใ นสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ การออกแบบสารสนเทศให้ส ามารถรองรั บ เทคโนโลยี ที่
หลากหลาย การประยุกต์ใช้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ พกพาขนาดเล็ก การวิเคราะห์ขอ้ มูลในกลยุท ธ์ทาง
การค้า
MC 522 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Computer Architectures)
โครงสร้างสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ขององค์กร การบูรณาการความรู ้เพื่อนําไปใช้จดั การองค์กรต่ างๆ
ในทางปฏิบตั ิโดยครอบคลุม Virtualization Cloud Computing รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
MC 523 การนําเสนอข้ อมูล
3(3-0-6)
(Data Visualization)
เทคนิคและอัลกอริ ธึมในการสร้างภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ การออกแบบและการสร้างภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อนํามาแสดงผลเป็ นรู ปภาพ องค์ประกอบในการออกแบบเพื่อการสร้างภาพ ชนิ ดข้อมูลที่มีผลต่อชนิดของการสร้าง
ภาพ หลักการของการการออกแบบกราฟิ ก ทัศนศิ ลป์ (ศิ ลปะที่ รับรู ้ ดว้ ยประสาทสัมผัสทางตา) จิ ตวิทยาการรั บรู ้
วิทยาการการรู ้ การจัดการข้อมูลให้พร้ อมที่ จะนํามาสร้ างเป็ นแผนภาพ การใช้ GIS ในการเตรี ยม วิเคราะห์ และ
นําเสนอแผนที่
MC 524 คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูลสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology)
สถาปั ต ยกรรมแบบต่ า งๆ ของคลัง ข้อ มู ล การออกแบบคลัง ข้อ มู ล สํา หรั บ ข้อ มู ล ที่ มี ค วามแตกต่ า งทาง
โครงสร้ า ง การพัฒ นาคลังข้อ มูล การวิเ คราะห์ ประมวลผลแบบออนไลน์ ระบบสนับสนุ นการตัด สิ น ใจสําหรั บ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการเงิ น และ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ Business Intelligence หลักการเหมือง
ข้อมูลเบื้องต้น การเตรี ยมข้อมูล การทําเหมืองความสัมพันธ์ขอ้ มูล วิธีการแบ่งข้อมูลด้วยต้นไม้ตดั สิ นใจ และการจัด
กลุ่ม
MC 525 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Information Technology for Financial Technology)
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการให้บริ การทางการเงิ น เข้าใจระบบการเงิ นแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์การเงิ นผ่านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
แบบจําลองทางการเงิ นในการแก้ไขปั ญหา การใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจด้านการเงิ น ระบบสารสนเทศ
การเงิน ครอบคลุมเครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบการประมูลแบบพหุ ภาคี โครงข่ายการโอนเงิ น
และระบบสนับสนุน การประยุกต์ความรู ้เพื่อนําไปใช้ในบริ การด้านการเงินในทางปฏิบตั ิ

MC 526 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
กลยุทธ์และการจัดการเพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ ให้
สอดคล้องกับการจัดการส่ วนผสมการตลาด การตลาดบนอินเทอร์ เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมถึงการบริ หาร
ระบบสารสนเทศการตลาด เครื อข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทนั สมัยทุกรู ปแบบ การสร้าง การออกแบบ การจัดการ
ธุรกิจและการตลาด หรื อ ร้านค้าบนเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า สร้าง
ลูกค้ารวมทั้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และจริ ยธรรมการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MC 527 ความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Information Security in Financial Technology)
ความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศโดยเน้นด้านการบริ หารเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ และบรรเทาการ
คุกคามหน่ วยงานบริ การสารสนเทศและธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์ การศึ กษาเชิ งกว้างของความมัน่ คงปลอดภัยและการ
ประกันสารสนเทศด้วยการเน้นด้านการบริ หารการกระทบต่อความร่ วมมือและธุรกิจที่ตอ้ งใช้การบริ การสารสนเทศ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยแบบกลุ่ม และจริ ยธรรมความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
ในเทคโนโลยีการเงิน
MC 528 เทคโนโลยีการเงินชั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Technology)
การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานวิจยั ด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจาํ นวน
มาก มุ่งเน้นการสื บค้นและจําแนกสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบฟั ซซี่ โลจิ ก (Fuzzy Logic) ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินโดยใช้ Biometric Blockchain Application in Financial Services
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
MC 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
MC 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ข ต้องจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ นกั ศึ กษาสนใจ ซึ่ งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง

10. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว
วิชาเอกบังคับ
MM 501 หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Principles of Family Business Management)
เรี ย นรู ้ แ นวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ ครอบครั ว ต่ า งๆ ที่ สํา คัญ จุ ด เด่ น จุ ด อ่ อ นของธุ ร กิ จ ครอบครั ว รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นครอบครัว ความเป็ นเจ้าของ และความเป็ นมืออาชีพในการทํางาน รวมถึงวัฎจักรการ
เปลี่ยนแปลงของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของธุรกิจครอบครัว
MM 502 การออกแบบองค์ กรและการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Organization Design and Governance of Family Business)
เรี ยนรู ้รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวกับธุรกิจเข้าด้วยกัน การ
ออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว การตั้งบริ ษทั ครอบครัวส่วนรวม วิธีการควบคุม ดูแล
และการตรวจสอบการดําเนิ นงานของกิจการ หลักบรรษัทภิบาล การสร้างธรรมนูญครอบครัว รวมถึงบทบาทของการ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ที่ดี
MM 503 กลยุทธ์ ธุรกิจครอบครัวเพื่อความยัง่ ยืน

3(3-0-6)

(Family Business Strategy for Sustainability)
เรี ยนรู ้การแนวคิดและวิธีการสร้างกลยุทธ์ของครอบครัว (Family Strategy) ที่ จะทําให้ครอบครัวสามารถ
รั กษาปรั ชญา ค่านิ ยม เอกลักษณ์ และชื่ อเสี ยงที่ ดีงามไว้ นอกจากนี้ ยงั เรี ยนรู ้ แนวคิ ดของกลยุทธ์ธุรกิ จครอบครั ว
(Family Business Strategy) ที่เชื่อมโยงความต้องการของครอบครัวเข้ากับธุรกิจพร้อมๆ กับการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันระยะยาว
วิชาเอกเลือก
MM 521 การบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Risk Management for Family Business)
เรี ยนรู ้ความเสี่ ยงต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จครอบครัว เช่น ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล หรื อด้านการขาดผูส้ ื บทอดกิจการ เป็ นต้น แนวทางการป้ องกันและการบริ หารความเสี่ ยง วิธีการสร้างระบบการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
MM 522 การบริหารความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
(Conflict Management)
เรี ยนรู ้รูปแบบและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในธุรกิจและในครอบครัวที่ส่งผลกระทบทําให้
การบริ ห ารกิ จ การล้ม เหลว วิธี ก ารและเทคนิ ค ต่ า งๆ ในการแก้ไ ขปั ญ หาความขัด แย้ง รู ป แบบการสื่ อ สาร การ
เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งที่เป็ นปั ญหาให้เป็ นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์

MM 523 การบริหารนวัตกรรมในธุรกิจครอบครัว

3(3-0-6)

(Managing Innovation in Family Business)
เรี ยนรู ้ความสําคัญของนวัตกรรมที่ มีต่อธุ รกิ จครอบครัว วิธีการสร้างนวัตกรรมจากภายใน การสร้างจาก
ภายนอก การสร้างนวัตกรรมจากความเชี่ยวชาญของครอบครัว รวมถึงการสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบที่จะทําให้
นวัตกรรมประสบความสําเร็ จ
MM 524 กฎหมายและภาษีของธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Legal and Tax for Family Business)
เรี ย นรู ้ ก ฎหมาย และภาษี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ครอบครั ว เช่ น สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผูถ้ ื อ หุ ้ น
กรรมการบริ ษทั สัญญาผูถ้ ื อหุ ้น พินัยกรรม ทรั พย์สินทาง ภาษี มรดก เป็ นต้น การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ครอบครัว รวมถึงวิธีการบริ หารภาษีที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในส่วนของธุรกิจ และส่วนของครอบครัว
MM 525 การบริหารความมัง่ คัง่
3(3-0-6)
(Wealth Management)
เรี ยนรู ้การบริ หารความมัง่ คัง่ ของธุรกิจ ความมัง่ คัง่ ของครอบครัวส่วนรวม และความมัง่ คัง่ ส่วนบุคคล การ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ การตั้งบริ ษทั ครอบครัวที่ต่างประเทศเพื่อบริ หารภาษี (Offshore Company)
MM 526 การวางแผนสื บทอดธุรกิจและการเปลีย่ นผ่านในธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Succession Planning and Transition in Family Business)
เรี ยนรู ้รูปแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการสื บทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่ นสู่รุ่ นโดยที่มีประสิ ทธิภาพและไม่
สร้างความขัดแย้ง เข้าใจปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการสื บทอดธุรกิจ การบ่มเพาะทายาทธุรกิจ การวางแผนสื บทอด
ธุรกิจ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยอยูเ่ สมอ
MM 527 สัมมนาการบริหารธุรกิจครอบครัว

3(3-0-6)

(Seminar in Family Business)
เรี ยนรู ้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวที่สาํ คัญ เช่น การนําธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การ
ขายกิจการบางส่วนหรื อทั้งหมด การทํา Digital Transformation ของธุรกิจครอบครัว การทํา Start Up ของทายาทรุ่ น
ใหม่ เป็ นต้น
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
MM 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึ กษาที่ เลือกเรี ยนแผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดทําวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง

MM 601 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ

3(0-0-9)

