
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

กลุมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน  

(Concentration in Computer Engineering and Financial Technology) 
 

 

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 (Attitude - Cognitive Dissonance) และเช่ือมโยงไปถึงการรับรู (Perception) ที่ดี ที่มี

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 

MC 501 การเปลี่ยนรูปแบบบริการทางการเงินใหเปนดิจิทัล     3 (3-0-6) 

 (Digital Transformation in Financial Services) 

พื้นฐานเทคโนโลยีทางการเงิน การปรับเปล่ียนรูปแบบใหเปนดิจิทัล การเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจในการ

บริการทางการเงินแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบนิเวศธุรกิจบริการทางการเงิน พลวัตดิจิทัล วิธีการใชขอมูลแบบใหม การ

เปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคา ทิศทางของเทคโนโลยีทางการเงิน เชน การบริหารจัดการความม่ังค่ัง 

ตลาดการกูเงิน เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการกูเงิน ความเขาใจประสบการณลูกคาผานส่ือตัวอยาง โทรศัพทเคล่ือนที่ ออน

ไลท สาขา และชองทางตางๆ ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน การเขาใจความตองการของลูกคามากขึ้น การปรับปรุง

เพื่อเขาสูตลาดอยางรวดเร็ว เพิ่มประสบการณของลูกคา กรณีศึกษา MobilePay เปนตน 
 

MC 502 การวิเคราะหและการแกไขปญหาสําหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีทางการเงิน  3 (3-0-6) 

 (Analysis and Solutions for Fintech Ecosystems) 

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การใหบริการทางการเงิน เขาใจระบบการเงินแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหการเงินผานคอมพิวเตอร การประยุกตใชแบบจําลอง

ทางการเงินในการแกไขปญหา การใชโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงิน ระบบสารสนเทศการเงิน ครอบคลุม

เครือขายการส่ือสารทางอเิล็กทรอนกิส  และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงขายการโอนเงินและระบบสนับสนุน  การ

ประยุกตความรูเพื่อนําไปใชในบริการดานการเงินในทางปฏิบัติ 
 

MC 503  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการใหบริการทางการเงิน       3 (3-0-6) 

 (Financial Technology Innovation in Financial Services) 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการใหบริการทางการเงิน การชําระคาบริการตางๆ รวมถึงนวัตกรรมการ

จายเงินที่จุดขาย การนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาใชสําหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเงินในการใหบริการ

ทางการเงิน การแกไขปญหาของเทคโนโลยีทางการเงินใน Complex Contracts Optimization การกํากับระบบนิเวศของ 

Crowdfunding 
 

กลุมวิชาเอกเลือก  จํานวน 6  หนวยกิต 

MC 521 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยุทธ แบบจําลองและวิธีการ 3(3-0-6)               

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

หลักการออกแบบวงจรชีวิตของระบบสารสนเทศและการบริการที่มีความแตกตางกันในองคกรแตละประเภท 

การวิเคราะหลูกคาและผูมีสวนไดเสีย การบงช้ีกลุมลูกคาและแบบจําลองสําหรับลูกคาที่แตกตางกัน การวิเคราะห

สารสนเทศที่ใชในสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบสารสนเทศใหสามารถรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย การ

ประยุกตใชกับโทรศัพทเคล่ือนที่ คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก การวิเคราะหขอมูลในกลยุทธทางการคา 



 
MC 522  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขององคกร                                                               3(3-0-6)          

(Enterprise Computer Architectures) 

โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขององคกร การบูรณาการความรูเพื่อนําไปใชจัดการองคกรตางๆ ในทาง

ปฏิบัติโดยครอบคลุม  Virtualization Cloud Computing รวมถึงการจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

 

MC 523  การนําเสนอขอมูล        3(3-0-6)                  

(Data Visualization) 

เทคนิคและอัลกอริธึมในการสรางภาพทีมี่ประสิทธิภาพ การออกแบบและการสรางภาพ การวิเคราะหขอมูลเพื่อ

นํามาแสดงผลเปนรูปภาพ องคประกอบในการออกแบบเพื่อการสรางภาพ ชนิดขอมูลที่มีผลตอชนิดของการสรางภาพ 

หลักการของการการออกแบบกราฟก ทัศนศิลป (ศิลปะที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา) จิตวิทยาการรับรู วิทยาการการรู 

การจัดการขอมูลใหพรอมที่จะนํามาสรางเปนแผนภาพ การใช GIS ในการเตรียม วิเคราะห และนําเสนอแผนที ่ 

 

MC 524  คลังขอมูลและเหมืองขอมูลสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน           3(3-0-6)                   

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

              สถาปตยกรรมแบบตางๆ ของคลังขอมูล การออกแบบคลังขอมูลสําหรับขอมูลที่มีความแตกตางทางโครงสราง 

การพัฒนาคลังขอมูล การวิเคราะหประมวลผลแบบออนไลน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีการเงิน และ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ Business Intelligence  หลักการเหมืองขอมูลเบื้องตน การเตรียม

ขอมูล การทําเหมืองความสัมพันธขอมูล วิธีการแบงขอมูลดวยตนไมตัดสินใจ และการจัดกลุม 

 

MC 525  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเทคโนโลยีการเงิน      3(3-0-6) 

 (Information Technology for Financial Technology) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การใหบริการทางการเงิน เขาใจระบบการเงินแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหการเงินผานคอมพิวเตอร การประยุกตใชแบบจําลอง

ทางการเงินในการแกไขปญหา การใชโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงิน ระบบสารสนเทศการเงิน ครอบคลุม

เครือขายการส่ือสารทางอเิล็กทรอนกิส  และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงขายการโอนเงินและระบบสนับสนุน  การ

ประยุกตความรูเพื่อนําไปใชในบริการดานการเงินในทางปฏิบัติ 

 

MC 526  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

                กลยุทธและการจัดการเพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ ให

สอดคลองกับการจัดการสวนผสมการตลาด  การตลาดบนอินเทอรเน็ต ทั้งแบบมีสายและไรสาย รวมถึงการบริหารระบบ

สารสนเทศการตลาด เครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบ การสราง การออกแบบ การจัดการธุรกิจและ

การตลาด หรือ รานคาบนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธกับลูกคา สรางลูกคารวมทั้ง

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา และจริยธรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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MC 527  ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน 3(3-0-6)                                                               

(Information Security in Financial Technology) 

ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศโดยเนนดานการบริหารเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห  และบรรเทาการ

คุกคามหนวยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การศึกษาเชิงกวางของความม่ันคงปลอดภัยและการประกัน

สารสนเทศดวยการเนนดานการบริหารการกระทบตอความรวมมือและธุรกิจที่ตองใชการบริการสารสนเทศ และธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยแบบกลุม และจริยธรรมความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยี

การเงิน 

 

MC 528  เทคโนโลยีการเงินช้ันสูง        3(3-0-6)                

(Advanced Financial Technology) 

การประยุกตเทคโนโลยีมาใชในงานวิจัยดานตางๆ โดยเฉพาะกับขอมูลที่มีความหลากหลายและมีจํานวนมาก 

มุงเนนการสืบคนและจําแนกสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบฟซซ่ีโลจิก (Fuzzy Logic) ระบบการรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลทางการเงินโดยใช Biometric Blockchain Application in Financial Services 

 

การศึกษาคนควาอิสระ 

MG 601 การศึกษาคนควาอิสระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคนควาอิสระในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงต้ัง 

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากหลักสูตรอยูในระหวางการปรับปรุง 

 


