หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน
(Concentration in Computer Engineering and Financial Technology)
กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
ฝกทักษะในการอาน การวิเคราะห สรุป กรณีศึกษา ตําราที่เปนภาษาอังกฤษ
MB004 หลักการพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตร
(Foundation of Economics)
ระบบเศรษฐกิจ อุป สงค อุป ทาน ดุลยภาพ ความยื ดหยุ น ของอุป สงคแ ละอุป ทาน ทฤษฎีค วามตอ งการของ
ผูบริโภค ทฤษฎี การผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผลิต ป จจัยการผลิต การวัดรายได ประชาชาติ การวาจาง
ทํางาน ผลิตผลระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปญหาและนโยบายในการแกไขภาวะเงินเฟอ เงินฝด การคาระหวาง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
MB005 การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Business Finance)
บทบาทและความสําคั ญของหน าที่งานการเงินในธุ รกิ จสมัย ใหม ความรูเบื้อ งต นเกี่ยวกับ สภาพแวดล อมทาง
การเงิน ตลาดการเงิน ตราสารการเงิน งบการเงิน มูลคาเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
MB007 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและเครื่องมือเพื่อวิเคราะหทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business Analysis)
เครื่อ งมื อ ที่นิ ย มใชใ นการวิเคราะห และวางแผนทางธุ รกิจ การจั ดทํ า แผนธุรกิ จ การวิเคราะห สภาพแวดล อ ม
ภายในและภายนอก การวิเคราะหอุตสาหกรรม สวนผสมการตลาด การวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงการตลาด การ
วิเคราะหปจจัยภายใน รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
MB008 พื้นฐานคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
(Fundamental of Computer and coding)
หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเริ่มตนความสัมพันธ
ของฮารดแวร ซอฟตแวร และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses) จํานวน 18 หนวยกิต
MB 501 เศรษฐศาสตรธุรกิจประยุกต
3 (3-0-6)
(Applied Business Economics)
เพื่อใหหนวยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเขาใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนใน
การกํ า หนดกลยุ ท ธแ ละตั ด สิ น ใจทางธุรกิจ รวมทั้ งมี ค วามสามารถในการวิเคราะห สถานการณ เศรษฐกิ จ ในภาพรวม
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบตอหนวยธุรกิจเพื่อใหสามารถปรับตัวและตัดสินใจเชิงกลยุทธธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
MB 503 พฤติกรรมองคกรและการจัดการที่มีเอกลักษณเฉพาะขององคกร

(Organizational Behavior and Identity Management)

3 (3-0-6)

การจัดการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหเกิด
ความไม สอดคลอ งของทั ศนคติ (Attitude - Cognitive Dissonance) และเชื่ อมโยงไปถึ งการรับ รู (Perception) ที่ ดี ที่ มี
บทบาทต อ การตั ด สิ น ใจ (Decision Making) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ ง เน น การสรา งและพั ฒ นาภาวะผู นํ า แบบปฏิ รูป
(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองคกร และการสอนงานแบบโคช (Coaching)
MB 508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Marketing Management in Digital Economy)
แนวคิดพื้นฐานการจัดการการตลาดและแนวคิดใหมของการจัดการการตลาดยุค ดิจิทัล การวิเคราะห และการ
พยากรณ ความตองการตลาด การพัฒ นากลยุทธและแผนการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมายและ
ตํ า แหน ง ทางการตลาด การสรา งความพึ ง พอใจและความภั ก ดี การสรา งคุ ณ ค า ตราสิ น ค า การกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละ
โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจัด การการตลาด เพื่อ พัฒ นาความสามารถและความไดเปรีย บเชิ ง
แขงขันอยางยั่งยืนในตลาดยุคดิจิทัล
MB 509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Finance for Business Decision)
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ นโยบายการเงินและการคลัง ที่มีผล
ตอการตัดสินใจทางธุรกิจ งบการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยและกลุมหลักทรัพ ย การประเมินมูลค าหลักทรัพย การประเมิน มูลคาบริษัท โครงสรางเงินทุนและตนทุนของ
เงิน ทุ น การจัด การเงิน ทุ นหมุน เวีย น การจัด ทํา งบลงทุ นและการประเมิ นโครงการ การวางแผนและการพยากรณ ทาง
การเงิน โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีตอการดําเนินธุรกิจ
MB 510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovative Operations Management)
แนวทางการสร า งและเลื อ กกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น งานเชิ ง นวั ต กรรม (Innovative Operations Strategy) ให
เหมาะสมกั บ รู ป แบบธุ รกิ จ (Business Model) การสรา งความได เปรี ย บในการแข ง ขัน (Competitive Advantage) ทั้ ง
อุต สาหกรรมการผลิ ต (Production) การบริก าร (Service) และการค า (Trading) การออกแบบผลิต ภั ณฑ บริก ารและ
กระบวนการ (Product, Service, and Process Design) การบริ ห ารห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ สติ ก ส (Supply Chain &
Logistics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficient) ประสิทธิผล (Effectiveness) และลดตนทุน (Cost Reduction) การพยากรณ
(Forecasting) การบริ ห ารสิ น ค า คลั ง (Inventory Management) และการใช เครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Improvement Tools)

MB 511 กลยุทธสรางความสามารถในการแขงขันสูง
3 (3-0-6)
(Highly Competitive Strategy)
ความสามารถในการแขงขันสูงของธุรกิจปจจุบันตองมีทั้งวิธีการสรางจุดแข็ง มีความรวดเร็ว ยืดหยุนที่เหมาะกับ
สถานการณ องคกรสมัยใหมจึงมุงสรางกลยุทธสมัยใหมที่เรียกวากลยุทธเพื่อความสามารถในการแขงขันสูง ที่มีลักษณะ
ไม ซั บ ซ อนแต ได ผลลั พ ธ สูง ประกอบด ว ยกลุ ม กลยุท ธก ารสรา งการเติ บ โต (Growth Strategy) กลยุ ท ธ ค วามคล อ งตั ว
(Agile Strategy) กลยุทธความเปนเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยุทธการเปลี่ยนแปลง (Transformative Strategy)
นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทําใหกลยุทธบรรลุผล (Enablement) รวมถึงการบริหารกลยุทธดวย
กลุมวิชาเอกบังคับ
จํานวน 9 หนวยกิต
MC 501 การเปลี่ยนรูปแบบบริการทางการเงินใหเปนดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital Transformation in Financial Services)
พื้นฐานเทคโนโลยีทางการเงิน การปรับ เปลี่ยนรูปแบบใหเป นดิจิทั ล การเปลี่ย นกระบวนการทางธุรกิ จในการ
บริก ารทางการเงิน แพลตฟอร มดิ จิทั ล ระบบนิ เวศธุรกิ จบริก ารทางการเงิน พลวัต ดิจิ ทัล วิธีก ารใชข อมู ลแบบใหม การ
เปลี่ยนแปลงความสัมพั นธระหวางธุรกิจกับลูกคา ทิศทางของเทคโนโลยีทางการเงิน เชน การบริหารจัดการความมั่งคั่ ง
ตลาดการกูเงิน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการกูเงิน ความเขาใจประสบการณลูกคาผานสื่อตัวอยาง โทรศัพทเคลื่อนที่ 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
ทางการเงินในการแกไขป ญหา การใชโปรแกรมเพื่อสนั บสนุนการตั ดสินใจดานการเงิน ระบบสารสนเทศการเงิน ครอบคลุ ม
เครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงขายการโอนเงินและระบบสนับสนุน การ
ประยุกตความรูเพื่อนําไปใชในบริการดานการเงินในทางปฏิบัติ
MC 503 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการใหบริการทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Technology Innovation in Financial Services)
นวั ตกรรมทางเทคโนโลยีก ารเงิ นในการให บ ริก ารทางการเงิน การชํา ระค าบริก ารต างๆ รวมถึ งนวัต กรรมการ
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)
หลักการออกแบบวงจรชีวิตของระบบสารสนเทศและการบริการที่มีความแตกตางกัน ในองคกรแตละประเภท
การวิ เคราะห ลูก ค าและผู มี สว นได เสี ย การบ ง ชี้ ก ลุ ม ลู ก ค าและแบบจํ า ลองสํ าหรับ ลู ก ค า ที่ แ ตกต า งกั น การวิ เคราะห
สารสนเทศที่ ใช ในสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การออกแบบสารสนเทศให สามารถรองรั บ เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลาย การ
ประยุกตใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ 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)
เทคนิคและอัลกอริธึมในการสรางภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ การออกแบบและการสรางภาพ การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
นํามาแสดงผลเปนรูป ภาพ องคประกอบในการออกแบบเพื่อการสรางภาพ ชนิด ขอมูลที่มีผลตอชนิดของการสรางภาพ
หลักการของการการออกแบบกราฟก ทัศนศิลป (ศิลปะที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา) จิตวิทยาการรับรู วิทยาการการรู
การจัดการขอมูลใหพรอมที่จะนํามาสรางเปนแผนภาพ การใช GIS ในการเตรียม วิเคราะห และนําเสนอแผนที่
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Business Intelligence หลักการเหมืองขอ มูลเบื้ องตน การเตรีย ม
ขอมูล การทําเหมืองความสัมพันธขอมูล วิธีการแบงขอมูลดวยตนไมตัดสินใจ และการจัดกลุม
MC 525 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Information Technology for Financial Technology)
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การใหบริการทางการเงิน เขาใจระบบการเงินแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหการเงินผานคอมพิวเตอร การประยุกตใชแบบจําลอง
ทางการเงินในการแกไขป ญหา การใชโปรแกรมเพื่อสนั บสนุนการตั ดสินใจดานการเงิน ระบบสารสนเทศการเงิน ครอบคลุ ม
เครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และระบบการประมูลแบบพหุภาคี โครงขายการโอนเงินและระบบสนับสนุน การ
ประยุกตความรูเพื่อนําไปใชในบริการดานการเงินในทางปฏิบัติ
MC 526 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
กลยุ ท ธ แ ละการจั ด การเพื่ อ ประยุ ก ต เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื่ อ สาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี อื่ น ๆ ให
สอดคลองกับการจัดการสวนผสมการตลาด การตลาดบนอินเทอรเน็ต ทั้งแบบมีสายและไรสาย รวมถึงการบริหารระบบ
สารสนเทศการตลาด เครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบ การสราง การออกแบบ การจัดการธุรกิจและ
การตลาด หรือ รานคาบนเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศทุ กรูปแบบเพื่อใหเกิดปฏิสัม พันธกั บลูกค า สรางลูก คารวมทั้ ง
ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา และจริยธรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

MC 527 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Information Security in Financial Technology)
ความมั่น คงปลอดภั ยของสารสนเทศโดยเนน ด านการบริห ารเบื้ อ งต นสํ าหรับ การวิ เคราะห และบรรเทาการ
คุกคามหนวยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การศึกษาเชิงกวางของความมั่นคงปลอดภัยและการประกัน
สารสนเทศด วยการเน นดา นการบริหารการกระทบต อความรวมมือ และธุ รกิจที่ ตองใชก ารบริก ารสารสนเทศ และธุรกิ จ
อิเล็กทรอนิกส การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบกลุม และจริยธรรมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยี
การเงิน
MC 528 เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Technology)
การประยุกตเทคโนโลยีมาใชในงานวิจัยดานตางๆ โดยเฉพาะกับขอมูลที่มีความหลากหลายและมีจํานวนมาก
มุงเนน การสืบ คนและจําแนกสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบฟซซี่โลจิก (Fuzzy Logic) ระบบการรักษาความปลอดภั ย
ของขอมูลทางการเงินโดยใช Biometric Blockchain Application in Financial Services
การศึกษาคนควาอิสระ
MG 601 การศึกษาคนควาอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึ กษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคน ควาอิสระในหัวขอที่ นักศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้ง
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรอยูในระหวางการปรับปรุง

