
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

กลุมวิชาการจัดการ (Concentration in Management) 

 
 

กลุมวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไมนับหนวยกิต 

MB001  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

(Business English) 

ฝกทักษะในการอาน การวิเคราะห สรุป กรณีศึกษา ตําราที่เปนภาษาอังกฤษ 

 

MB004 หลักการพ้ืนฐานทางดานเศรษฐศาสตร 

(Foundation of Economics) 

 ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน ของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีความตองการของ

ผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผลิต ปจจัยการผลิต การวัดรายไดประชาชาติ การวาจาง

ทํางาน ผลิตผลระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปญหาและนโยบายในการแกไขภาวะเงินเฟอ เงินฝด การคาระหวาง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

MB005 การเงินธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน 

(Fundamentals of Business Finance) 

บทบาทและความสําคัญของหนาที่งานการเงินในธุรกิจสมัยใหม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพแวดลอมทาง

การเงิน ตลาดการเงิน ตราสารการเงิน งบการเงิน มูลคาเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 

 

MB007 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะหทางธุรกิจ 

(Business Environment & Tools for Business Analysis) 

เคร่ืองมือที่นิยมใชในการวิเคราะหและวางแผนทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก การวิเคราะหอุตสาหกรรม สวนผสมการตลาด  การวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงการตลาด  การ

วิเคราะหปจจัยภายใน  รวมทั้งเคร่ืองมืออื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 

MB008 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม 

(Fundamental of Computer and coding) 

หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเร่ิมตนความสัมพันธ

ของฮารดแวร ซอฟตแวร และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 

 



 
กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses) จํานวน 18 หนวยกิต 

MB 501 เศรษฐศาสตรธุรกิจประยุกต        3 (3-0-6) 

(Applied Business Economics) 

เพื่อใหหนวยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเขาใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนใน

การกําหนดกลยุทธและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจในภาพรวม

ระดับมหภาคที่มีผลกระทบตอหนวยธุรกิจเพื่อใหสามารถปรับตัวและตัดสินใจเชิงกลยุทธธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

MB 503 พฤติกรรมองคกรและการจัดการที่มีเอกลักษณเฉพาะขององคกร    3 (3-0-6) 

 (Organizational Behavior and Identity Management) 

การจัดการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหเกิด

ความไมสอดคลองของทัศนคติ (Atitude - Cognitive Dissonance) และเช่ือมโยงไปถึงการรับรู (Perception) ที่ ดี ที่ มี

บทบาทตอการตัดสินใจ (Decision Making) ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางและพัฒนาภาวะผูนําแบบปฏิรูป 

(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองคกร และการสอนงานแบบโคช (Coaching) 
 

MB 508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล       3 (3-0-6) 

 (Marketing Management in Digital Economy) 

แนวคิดพื้นฐานการจัดการการตลาดและแนวคิดใหมของการจัดการการตลาดยุคดิจิทัล การวิเคราะหและการ

พยากรณความตองการตลาด การพัฒนากลยุทธและแผนการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมายและ

ตําแหนงทางการตลาด การสรางความพึงพอใจและความภักดี การสรางคุณคาตราสินคา การกําหนดกลยุทธและ

โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจัดการการตลาด เพื่อพัฒนาความสามารถและความไดเปรียบเชิง

แขงขันอยางย่ังยืนในตลาดยุคดิจิทัล 
 

MB 509 การเงินเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

 (Finance for Business Decision) 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ นโยบายการเงินและการคลัง ที่มีผล

ตอการตัดสินใจทางธุรกิจ งบการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงิน ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยและกลุมหลักทรัพย การประเมินมูลคาหลักทรัพย การประเมินมูลคาบริษัท โครงสรางเงินทุนและตนทุนของ

เงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดทํางบลงทุนและการประเมินโครงการ  การวางแผนและการพยากรณทาง

การเงิน โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

MB 510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม      3 (3-0-6) 

 (Innovative Operations Management) 

แนวทางการสรางและเลือกกลยุทธการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม (Innovative Operations Strategy) ให

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ทั้ง

อุตสาหกรรมการผลิต (Production) การบริการ (Service) และการคา (Trading) การออกแบบผลิตภัณฑ บริการและ

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

Logistics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficient) ประสิทธิผล (Effectiveness) และลดตนทุน (Cost Reduction) การพยากรณ 

(Forecasting) การบริหารสินคาคลัง (Inventory Management)  และการใชเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Tools) 

 



 
MB 511 กลยุทธสรางความสามารถในการแขงขันสูง      3 (3-0-6) 

 (Highly Competitive Strategy) 

ความสามารถในการแขงขันสูงของธุรกิจปจจุบันตองมีทั้งวิธีการสรางจุดแข็ง มีความรวดเร็ว ยืดหยุนที่เหมาะกับ

สถานการณ องคกรสมัยใหมจึงมุงสรางกลยุทธสมัยใหมที่เรียกวากลยุทธเพื่อความสามารถในการแขงขันสูง ที่มีลักษณะ

ไมซับซอนแตไดผลลัพธสูง ประกอบดวยกลุมกลยุทธการสรางการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธความคลองตัว 

(Agile Strategy) กลยุทธความเปนเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยุทธการเปล่ียนแปลง (Transformative Strategy) 

นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทําใหกลยุทธบรรลุผล (Enablement) รวมถึงการบริหารกลยุทธดวย 

 

กลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน 9  หนวยกิต 

MG 503 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน     3 (3-0-6) 

 (International Business and Globalization Management) 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพล

ตอการจัดธุรกิจโลกาภิวัตนในอนาคต การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค สภาพการแขงขัน  กลยุทธการจัดการและการ

ประกอบธุรกิจแบบโลกาภิวัฒน การคนหาและการเขาสูตลาดเกิดใหม (Emerging Market) การบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) มุงเนนการวิเคราะหกรณีศึกษา อุตสาหกรรมสําคัญ การดําเนินธุรกิจของบริษัทขามชาติ (Multinational 

Enterprise) และกิจการจากประเทศไทย 

 

MG 504 ภาวะผูนําอนาคตและการจัดการทีมงานที่คลองแคลว    3 (3-0-6) 

 (Future Leadership and Agile Team Management) 

การสรางและพัฒนาภาวะผูนําอนาคต (Future Leadership) การกําหนดวิสัยทัศนสําหรับองคการสมัยใหม 

(Modern Organization)  แนวทางการนําองคกรที่แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร (Profit & Non-Profit Organization) 

องคกรดิจิตอล (Digital Organization) ธุรกิจ Startup (Startup Business) การนําผูตามที่แตกตางกันในสถานการณตาง 

ๆ กัน ต้ังแตการเร่ิมตนธุรกิจ การเติบโต การถดถอย การบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) การสรางองคกรที่

คลองแคลววองไว (Agile Organization) การสรางคุณคารวมและจัดการวัฒนธรรมองคกร การสรางและการพัฒนา

ทีมงานใหมีประสิทธิภาพเกิดแรงจูงใจ มีความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) และมีความผูกพันระยะยาวกับ

องคกร (Employee Engagement) 

 

MG 505  การบริหารความเปนเลิศขององคกร                    3 (3-0-6) 

 (Excellent Organization Management) 

แนวทางการสรางความเลิศขององคกร (Excellent Organization) บทบาทและหนาที่ของผูนําเชิงวิสัยทัศน 

(Visionary Leaders) ในการกําหนดทิศทางและแนวทางการสรางกลยุทธที่มุงเนนลูกคา (Customer Focus) การสราง

ความสัมพันธและความผูกพัน กับ ลูกคา (Customer Relationship and Customer Engagement) การออกแบบ

กระบวนการ ผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) การสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) การพัฒ นาขีดความสามารถของบุคคลากร (Competency) รวมทั้ งการจัดการผลการดําเนินงาน 

(Performance Management) และแนวทางการต้ังเปาหมายและวัดผลลัพธอยางเปนระบบ (Objective and Key Result, 

OKRs) เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในระยะยาว (Competitive Advantage) ดวยหลักการและ

แนวคิดการจัดการคุณภาพองครวม (Total Quality Management) 



 
 

กลุมวิชาเอกเลือก  จํานวน 6  หนวยกิต 

MG 521 การออกแบบแนวคิดเพ่ือสรางองคกรนวัตกรรม     3 (3-0-6) 

 (Design Thinking to Create Innovative Organization) 

การสรางแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) ใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร โดยการออกแบบแนวคิด (Design 

Thinking) และการเปล่ียนผานองคกรดิจิตอล (Digital Transformation)  โดยเร่ิมตนจากการเขาใจและรับฟงเสียงของ

ลูกคาอยางลึกซ้ึง (Empathize) กําหนดปญหา (Define) ระดมแนวคิดเพื่อแกไขปญหา (Ideate) สรางแบบจําลอง 

(Prototype) และทดสอบ (Test) กระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation Creation Process) การพัฒนารูปแบบธุรกิจ

บนผืนผาใบ (Business Model Canvas) กระบวนการ สินคาและบริการ ความสามารถในการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนา

องคกรใหมีศักยภาพและเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ทามกลางการเปล่ียนแปลงที่

รวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงของโลกธุรกิจ 

 

MG 594 การจัดการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน       3 (3-0-6) 

 (Sustainability Business Management) 

กระบวนการในการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainability Development) ใหแกองคกร ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม การสรางกลยุทธความย่ังยืน (Sustainability Strategy) โดยมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient 

Economy) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) การสรางคุณคารวม (Creating Shared Value) ธรรมาภิ

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

มาตรการคารบอนฟุตปร้ิน (Carbon Footprint) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การปองกันความเส่ียงดาน

ความย่ังยืน การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน การวัดและ

ประเมินการพัฒนาที่ย่ังยืน (Measurement & Evaluation of Sustainability Development) 

 

การศึกษาคนควาอิสระ 

MG 601 การศึกษาคนควาอิสระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคนควาอิสระในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงต้ัง 

 

 


