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หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Business Administration 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :  บธ.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกตงานดานธุรกิจ เพิ่ม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและผูประกอบการที่มีความทันสมัย 
มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานและเปนผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรคในการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการ
จัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา นับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทาง
เศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริม
ใหเกิดการสรางธุรกิจในระดับกลางและเล็กในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยตองมีการสงเสริมให
เกิดการคาขายสินคาและบริการ ที่เปนศูนยกลางในภาคธุรกิจ ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผูที่มีความรูใน
การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึงจะเปนผูที่จะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ ไมวา
จะเปนธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขามชาติท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามนโยบาย
ของรัฐบาลจึงไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553 ในอันที่จะเสริมสรางบุคลากรภาคธุรกิจ 
ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดลอมทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินงานองคการภายใตระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีเปาหมายใหมหาบัณฑิตมีความรูมีทักษะในการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีความคิดริเร่ิมและมี
การคิดวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจในองครวมตลอดจนมีความเปนผูนําและมีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ที่มีความรู ความสามารถ มีความเปนผูนํามีความสามารถใน
การทํางานเปนทีม 
 2. เพื่อสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ที่มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและ
ผูประกอบการที่มีความทันสมัย 
 3. เพื่อสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ใหมีโลกทศันในการวิเคราะหและปฏิบัติงานไดอยางครบวงจร
ของการดําเนินธุรกิจ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน Twilight MBA.     วันจันทร - วันศุกร  เวลา 18.00 - 21.00 น.  
   CMO MBA.     วันเสาร    เวลา 09.00 - 19.00 น. 
   CEO MBA. / Executive MBA. วันอาทิตย   เวลา 09.00 - 19.00 น. 
  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2 ป  
 3.   ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
  
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน กาวัดผลและ
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเย่ียม    4.0 
     B+    ดีมาก    3.5 
     B    ดี     3.0 
     C+    พอใช    2.5 
     C    ออนมาก    2.0 
     F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
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และประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 

    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน 
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
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      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
ผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แผน ก  แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลอืก         6 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ACC  551  การบัญชีสําหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
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ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) 
FIN  661  การจัดการการเงิน         3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
LGM  671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน      3(3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior) 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis)  
MGT  663  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology) 
MGT  664  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Quantitative Business Analysis) 
MKT  661  การจัดการการตลาด         3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
POM  661  การบริหารโครงการและการดําเนินงาน     3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 
  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุมวิชาตาง ๆ โดยเลือกขามกลุมได  
  แผน ก แบบ ก2     เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต 
  แผน ข            เลือกเรียน 4 วิชา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
MBA  671  หัวขอพิเศษดานบริหารธุรกิจ       3(3-0-6) 
   (Special Topics in Business Administration) 
กลุมวิชาการจัดการ (Management) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
HRM  671  กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
   (Human Resource Strategy) 
MGT  671  การจัดการธุรกิจขามชาติ        3(3-0-6) 
   (Global Business Management) 
MGT  672  กลยุทธการเปนผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน      3(3-0-6) 
   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy) 
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MGT  681  การสรางนวัตกรรม การจัดการความรู และการเปลี่ยนแปลงองคการ   3(3-0-6) 
   (Innovation, Knowledge Management and Organization Change) 
MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล      3(3-0-6) 
   (Business Ethics and Good Governance) 
กลุมวิชาธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส (e-Business) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EBS  661  การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี    3(3-0-6)
   (Management of Information Systems and Technology) 
EBS  671  การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Management) 
EBS  672  การตลาดบนอินเตอรเน็ต        3(3-0-6) 
   (Internet Marketing) 
EBS  673  กลยุทธการจัดการธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
   (Business Strategy and Electronic Business) 
EBS  682  เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Business Models and Technologies) 
EBS  683  การประสานสารสนเทศวิสาหกิจ      3(3-0-6) 
   (Enterprise Information Integration) 
กลุมวิชาการตลาด (Marketing) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MKT  671  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior Analysis) 
MKT  672  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร      3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication) 
MKT  673  กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา      3(3-0-6) 
   (Product and Brand Strategy) 
MKT  681  การตลาดระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
   (International Marketing) 
MKT  683  กลยุทธและนโยบายการตลาด       3(3-0-6) 
   (Marketing Strategy and Policy) 
กลุมวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
FIN  671  การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมสินทรัพยลงทุน    3(3-0-6) 
   (Securities Analysis and Portfolio Management) 
FIN  672  การเงินธุรกิจระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
   (International Corporate Finance) 
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FIN  673  การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและตราสารอนุพันธทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
FIN  681  ตราสารอนุพันธและหลักทรัพยที่มีรายไดคงท่ี    3(3-0-6) 
   (Derivatives and Fixed Income)   
FIN  683  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหทางการเงิน   3(3-0-6) 
   (Information Technology for Financial Analysis) 
กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส (Logistics Management) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
LGM  672  การจัดการขนสง            3(3-0-6) 
   (Transportation Management)   
LGM  673  การจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา     3(3-0-6) 
   (Warehouse and Distribution Management) 
LGM  681  กลยุทธการจัดซื้อจัดหา           3(3-0-6) 
   (Procurement and Sourcing Strategy)  
LGM  682  สัมมนาโลจิสติกส           3(3-0-6) 
   (Seminar in Logistics)  
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก) / การศกึษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
  แผน ก แบบ ก2  
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
  แผน ข  
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA  696  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
MBA  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
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แผนการศึกษา   
ชัน้ปที ่1 

แผน ก 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ACC 551  การบัญชีสําหรับนักบริหาร              3(3-0-6) 
         (Accounting for Executives) 
MGT 661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) 
 (Management and Organizational Behavior) 
MGT 664 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
         (Qualitaive Business Analysis) 
MKT 661 การจัดการการตลาด                3(3-0-6) 
         (Marketing Management) 
LGM 671 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  3(3-0-6) 
        (Logistics and Supply Chain Management)    

รวม   15 หนวยกิต 
 

ภาคการศกึษาที ่2 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
          (English for Graduate Studies) 
MGT 663  ระเบียบวิธีวจิัยทางธรุกิจ               3(3-0-6) 
          (Business Research Methodology)  
FIN 661 การจัดการการเงนิ                     3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
POM 661 การบริหารโครงการ และการดําเนินงาน  3(3-0-6) 
 (Project and Operations Management) 
MGT 662 การบริหารเชงิกลยุทธ                 3(3-0-6) 
 และการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
 (Strategic Management  
 and Business Plan Analysis) 

รวม  15 หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่1 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ACC 551 การบัญชีสําหรับนักบริหาร               3(3-0-6) 
        (Accounting for Executives) 
MGT 661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) 
 (Management and Organizational Behavior) 
MGT 664 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
         (Quantitative Business Analysis) 
MKT 661 การจัดการการตลาด                3(3-0-6) 
 (Marketing Management) 
LGM 671 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน   3(3-0-6) 
         (Logistics and Supply Chain Management)        

รวม   15 หนวยกิต 
 

ภาคการศกึษาที ่2 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
          (English for Graduate Studies) 
MGT 663  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
          (Business Research Methodology)  
FIN 661 การจัดการการเงิน                     3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
POM 661 การบริหารโครงการและการดําเนินงาน   3(3-0-6) 
 (Project and Operations Management) 
MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 
 และการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
 (Strategic Management  
 and Business Plan Analysis) 

รวม  15 หนวยกิต 
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ชัน้ปที ่2 
แผน ก 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
XXX xxx  วิชาบังคับแขนง                     3(3-0-6) 
 (Specialization Courses) 
XXX xxx  วิชาบังคับแขนง                     3(3-0-6) 
 (Specialization Courses) 
MBA 699 วิทยานิพนธ                        6(0-18-9) 
 (Thesis) 
 
 
                 รวม  12  หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 
 และการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
 (Strategic Management  
 and Business Plan Analysis) 
MBA 699 วิทยานิพนธ                        6(0-18-9) 
 (Thesis) 
 
 
 
 
                         รวม      9  หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่1 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
XXX xxx  วิชาบังคับแขนง                     3(3-0-6) 
 (Specialization Courses) 
XXX xxx  วิชาบังคับแขนง                     3(3-0-6) 
 (Specialization Courses) 
XXX xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
 (Elective Course) 
XXX xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
 (Elective Course) 
                 รวม  12  หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 
 และการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
 (Strategic Management  
 and Business Plan Analysis) 
MBA 696 การศึกษาคนควาอิสระ               6(0-18-9) 
 (Independent Study) 
MBA 998 การสอบประมวลความรูขอเขียน       0(0-0-0) 
 (Written Comprehensive) 
MBA 999 การสอบประมวลความรูปากเปลา       0(0-0-0) 
 (Oral Comprehensive)  
                รวม    9  หนวยกิต 

 
คําอธบิายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ACC  551  การบัญชีสําหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
 รายการทางบัญชีเบ้ืองตน สวนประกอบของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด  การวางแผนและควบคุมการใชสารสนเทศทางการบัญชีตางๆ เพื่อเปนเคร่ืองมือใหสําหรับผูบริหารใน
การตัดสินใจและแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 
 Basic accounting transaction, element of financial report including: balance sheets  income statements 
and cash flow statement; planning and controlling of accounting information as the tools in decision making 
and effective problem solving for the manager  
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EBS  551  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Computer Programming for Business) 
 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชในการบริหารงานทางธุรกิจ การสรางประสบการณและทักษะ
ในการใชแขนงสมัยใหมตางๆ เพื่อชวยสนับสนุนในการใชขอมูลและการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานและ
การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิผล 
 Principles of computer programming with applications in business; building experience and skills in 
systems design and modern programming, build a database, to present information to work effectively 
 
ECO  551  เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
 ขอบเขตและความสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร การเขาใจถึงหลักเบ้ืองตน แนวคิดและการ
ประยุกตใชงานของเศรษฐศาสตรจุลภาคสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ  การใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใชในการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง 
 Scope and importance of studies in economics; understanding basic principles, concepts and 
applications of microeconomics in making business decisions. Emphasis is placed on optimization techniques 
and decision making under uncertainty and risks. 
 
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
     ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อ
เสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่
เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวชิาของนักศึกษา 
 Study and develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic 
writing to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non–technical English. 
Course materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to 
student’s field of study. 
 
  2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  
EBS  661  การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับการวางแผนและการควบคุมทั้งองคการ การวางแผนเชิงกลยุทธ
ดานไอที  การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงานขามองคการ การวางแผนทรัพยากรขององคการ กลยุทธ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาการจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเก้ือหนุนรวม ระบบฉลาด การจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และการจัดการเร่ืองบุคลากรของระบบ ทั้งนี้เพื่อผูศึกษาสามารถจัดทําธุรกิจโดยการใชระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น 
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 Management of information technology in enterprise-wide planning and control, IT strategic planning, 
business process redesign, inter-organization coordination, enterprise resource planning, and electronic 
commerce strategy, management issues in system development, group support systems, intelligent systems, 
electronic document management, and managing the human side of systems. The main objective is applied 
the information systems and technology to support and encourage the effective management. 
 
FIN  661  การจัดการการเงิน         3(3-0-6)
   (Financial Management) 
   วิชาบังคับกอน : ACC 551 การบัญชีสําหรับนักบริหาร หรือเทียบเทา 
 เคร่ืองมือในการวิเคราะหทางการเงิน และปญหาของการจัดการการเงิน การวิเคราะหสัดสวนการเงิน การ
ประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใชสินทรัพยถาวร การวิเคราะหการลงทุน การวัดความเสี่ยงและตนทุน
ของเงินทุน การวิเคราะหมูลคาของบริษัท นโยบายเงินปนผล และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงคใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหภาวะทางการเงินขององคการตลอดจนสามารถใชขอมูลดานการเงินเพื่อการ
กําหนดกลยุทธองคการ 
 Objectives and tools of financial analysis and problems of financial management, including ratio 
analysis, cash flow projection, fixed assets planning, capital investment analysis, the measurement of risks and 
cost of capital, capital structure policy, value of firm analysis, dividends policy, and financial planning and 
control.  The objective of this course mainly focuses on the application of financial information to develop 
operational business strategy. 
 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)
   (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงและมีการแขงขันสูง ศึกษา
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ และการควบคุม  รวมถึงการศึกษา
แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความขัดแยง และ
วัฒนธรรมองคการ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ 
 Management concepts, i.e., planning, organizing, organizational design, and controlling. Topics also 
include the study of organizational behavior concepts in group behavior, motivation, leadership, 
communication, and conflict so as to develop business policy under the changing organizational environment. 
 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
   วิชาบังคับกอน :  ขึ้นอยูกับคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณา 
 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือก การกําหนดเปาหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร
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ทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ เพื่อผูศึกษาจะสามารถกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ 
ขององคการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับทั้งสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งไดแก สภาวะการเงิน กําลังคน
และทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมท้ังการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกที่จะทําใหองคการ
เปนผูนําธุรกิจในดานนั้นๆ ได ตลอดจนศึกษาวิเคราะหแผนธุรกิจเพื่อการวิเคราะหความเปนไปไดในโครงการตางๆ 
ขององคการ 
 Concepts, process, levels, and nature of business strategy; the internal and external environment 
evaluation; strategic analysis and choice; setting goals, establishing policies, and allocating resources; strategic 
review, evaluation and control. The course also includes business plans analysis. 
 
MKT  661  การจัดการการตลาด         3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
 การวางแผนกลยุทธและการแกปญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารจัดการทางการตลาด การวิเคราะห
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก การประเมินความตองการของตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนด
ราคา การกระจายสินคา การสงเสริมผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภคและสวนผสมทางการตลาด บทบาทและหนาที่
ของผูบริหารทางการตลาด เขาใจหลักพื้นฐานการจัดการตลาด การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ราคา การกระจาย
สินคา เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ 
 Strategic marketing planning and problem solving; process of marketing management: internal and 
external analysis, demand determination, product positioning, pricing, product distribution, product promotion, 
consumer behavior and marketing mix. Roles and responsibility of the marketing manager. The course 
objective is to understand the fundamental marketing management in various aspects, identification of target 
customers, and product distribution to the corporate strategy. 
 
POM  661  การบริหารโครงการและการดําเนินงาน     3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 แนวทางในการพัฒนาผลิตผลทางธุรกิจในดานการผลิตและการบริการ โดยศึกษาเนนในดานกลยุทธในการ
ดําเนินการ การวางแผนการผลิต การบริหารการจัดการวัสดุ การบริหารงานเชิงคุณภาพ การบริหารสินคาคงคลัง 
การจัดการกระจายสินคา การจัดการโซอุปทาน ตลอดจนการจัดการโครงการตั้งแตการวางแผนโครงการจนกระทั่งถึง
การประเมินโครงการโดยอาศัยเทคนิคในการบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพ 
ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชที่จะสนับสนุนในการดําเนินโครงการ  
       Methods for improving business productivity in a production and service systems, operations strategy, 
production planning, materials management, total quality management, inventory management, logistics 
system, and supply chain management; Project management: from project planning to project controlling with 
the combination of systems engineering topics such as requirements analysis, risk management, and quality 
control. Projects are presented in a life-cycle beginning with creative problem solving through project 
operations and ending with project auditing and termination. Software tools are introduced as technology to 
support the project phases. 
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 3. หมวดวิชาบังคับแขนง (Specialization Courses) 
   3.1 แขนงการจัดการธุรกิจ (Business Management) 
HRM  671  กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
   (Human Resource Strategy) 
   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 กระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและการออกแบบงาน การวางแผน
กําลังคน การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารคาตอบแทนในรูปคาจางและเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย และ
ปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของกําลังคนในองคการเพื่อใหมี
กําลังคนที่สามารถทํางานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสนับสนุนการดําเนินการตามกลยุทธขององคการ 
 Human resource management and development processes, job analysis and design, personnel planning, 
personnel selection and recruitment, training and development, performance evaluation, wage and salary 
administration and various fringe benefits, human resource information system, and problems related with 
human resource management; analysis of strength and weakness in human resource for maximizing and 
organizational capital 
 
MGT  671  การจัดการธุรกิจขามชาติ        3(3-0-6) 
   (Global Business Management) 
   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจขามชาติและธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการธุรกิจขามชาติ ตลอดจน
ศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุรกิจขามชาติ การกําหนดกลยุทธการจัดการธุรกิจขามชาติ 
 Importance of global business management, strategies to solve global business problems under 
different political, legal, taxation systems and cultures; operation and management of multinationals; 
globalization issues; the roles, functions and importance of international trade organizations 
 
MGT  672   กลยุทธการเปนผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน               3(3-0-6) 
   (Leadership, Entrepreneurship and Teamwork Strategy) 
   วิชาบังคับกอน :  MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 แนวความคิดของผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และกลยุทธ
การเปนผูนํา ผูประกอบการ และการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล ทักษะในการเปนผูนําผูประกอบการและมีกล
ยุทธในการทํางานเปนทีม 
 Concept of leadership, entrepreneurship and team building; role, responsibility, and strategy to develop 
leadership entrepreneurship and team building skill. 
 
MGT  675  วิธีวิจัยธุรกิจ           3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology) 
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   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 รูปแบบกระบวนการของการวิจัยเพื่อใหผูศึกษาสามารถประยุกตวิธีวิจัยมาใชในการกําหนดวิธีการแกไข
ปญหาในการดําเนินธุรกิจ ทั้งทางดาน การเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต โดยใหนักศึกษาคนควาขอมูล
และวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ เพื่อใหสามารถเสนอโครงสรางการวิจัยเพื่อการศึกษา
คนควาอิสระตอไป 
 Current issues in business management, including finance, marketing management and production by 
studying and analyzing data based on research methodology. Topics include the analysis of special topics 
about business management.  A research proposal will be conducted and further study as the independent 
study. 
 
    3.2 แขนงธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส (e-Business) 
EBS  671   การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
    (Electronic Commerce Management) 
    วิชาบังคับกอน :  EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ การสรางชุมชนทาง
อิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการโซอุปทาน  กฎหมายของทองถ่ินและของ
นานาชาติ กลยุทธและปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ การโฆษณา การจัดซื้อ ระบบ/วิธีการชําระเงิน การสงสินคา 
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (อีดีไอ) ระบบโล
จิสติกส การทําโครงการเปนกลุมเพื่อศึกษาและใหคําแนะนําแกธุรกิจจริงในการลงทุนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 Electronic commerce models; analysis of local and international cases; building electronic communities; 
relationships of electronic commerce and supply chain management; strategies and factors leading to e-
commerce success; local and international legal issues; technologies and tools such as security systems, 
electronic data interchange, logistics systems.  A group project to perform a study and recommendation on a 
real business entity of choice to embark on the e-commerce journey is a major component of this course.  
 
EBS  672  การตลาดบนอินเตอรเน็ต        3(3-0-6) 
   (Internet Marketing) 
   วิชาบังคับกอน :  EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
 ผลกระทบของการใชอินเตอรเน็ตกับงานการตลาดดั้งเดิมและหนาที่อ่ืนในองคการท่ีเก่ียวของ สํารวจปจจุบัน
และโอกาสในอนาคตในการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการตลาดสินคาและบริการประเภทตางๆ  การใชอินเตอรเน็ตเปน
เคร่ืองมือทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสามารถการแขงขัน การใชอินเตอรเน็ตในหลายๆ 
หนาที่ขององคการท่ีมีผลตอวิธีดําเนินธุรกิจในยุคนี้ ไดแก การโฆษณา การสราง ขยาย และเพิ่มยี่หอหรือลักษณะโดด
เดนทางการคา การบริการลูกคา การส่ือสารภายในและภายนอกองคการ การวัดผลการแขงขันทางธุรกิจ การวิจัย
ตลาดและการตลาด การออกแบบชองทางทางการคา การประเมินผลการใชอินเตอรเน็ตในทางการตลาด การ
วิเคราะหเทคนิคการตลาดบนอินเตอรเน็ต การพิจารณาสวนผสมการตลาดบนอินเตอรเน็ตและแบบดั้งเดิม         
รูปแบบจําลองทางธุรกิจท่ีปรากฏบนเว็บและการประเมินผลสําหรับธุรกิจประเภทตางๆ การศึกษาความเปนไปไดและ 
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การวิเคราะหความคุมทุนโดยใชกรณีศึกษา 
 Impact of the Internet on traditional methods of marketing, and the related business functions.  The 
existing and potential  uses of the Internet for the marketing of goods and services across a range of 
product categories. Use of the Internet as a tool for businesses to increase effectiveness, efficiency, and 
competitiveness. Use of Internet across a range of functions, which influence how businesses operate in 
today's environment, including advertising, brand creation, extension, and growth, customer service, internal 
and external communications, competitive monitoring, market and marketing research, channel redesign, and 
new product testing. Evaluation of the Internet use for marketing purposes.  Determination of what 
combination of Internet technologies and traditional methods are appropriate for each business.  Business 
models currently existing on the Web and evaluation frameworks for different business types.  Case studies 
will be studied and analyzed.  
 
EBS  673  กลยุทธการจัดการธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
   (Business Strategy and Electronic Business) 
   วิชาบังคับกอน :  EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 กลยุทธของธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส การศึกษาจุดออน จุดแข็งขององคการและการแสวงหาโอกาสในตลาด
ของธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูศึกษามีทักษะในการกําหนดกลยุทธธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส ที่จะสามารถเปน
ผูนําธุรกิจในสินคาและบริการ ซึ่งใชชองทางการตลาดผานอิเล็กทรอนิกส 
 E-Business strategy and analysis of the organizational strength, weakness to probe e-Business 
market. The course objective is to develop e-Business strategic skill. 
 
EBS  675     วิธีวิจัยธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
   (e-Business Research Methodology)  
   วิชาบังคับกอน :  EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 แนวความคิดเก่ียวกับการวิจัย รูปแบบวิจัย กระบวนการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผูศึกษาสามารถใชกระบวนการวิจัย การกําหนดตนแบบของการจัดการผานอิเล็กทรอนิกส และ
พัฒนาการดําเนินการธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส  
 Research concept, type of research, research methodology and data analysis both quantitative and 
qualitative method. The objective focuses on the application of research methodology to formulate business 
module and also to develop e-Business management. Special issues about e-Business management will be 
analyzed and developed. 
 
   3.3 แขนงการตลาด (Marketing) 
MKT  671  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค       3(3-0-6)
   (Consumer Behavior Analysis) 
   วิชาบังคับกอน :  MKT 661 การจัดการการตลาด 
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 พฤติกรรมผูบริโภคในดานสังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หัวขอศึกษารวมถึงแรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ สํารวจและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค ตลอดจนวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อที่จะกําหนดกลยุทธดานการตลาด การจัดการลูกคาสัมพันธ และ
การจัดการผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 
 Investigate consumer behavior in terms of sociological, psychological, and humanity aspects. The 
topics include the motives of consumers and their decision-making processes during the purchase of products 
and services. Factors affecting consumers decisions will be explored and analyzed as well. The course 
objectives are to conduct the marketing strategy, customer relation management and brand management. 
 
MKT  672  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร      3(3-0-6)
   (Integrated Marketing Communication) 
   วิชาบังคับกอน :  MKT 661 การจัดการการตลาด  
 การส่ือสารทางการตลาด วัตถุประสงคทางการสงเสริมทางการตลาด กระบวนการวางแผนกลยุทธการ
สงเสริม ผลของการโฆษณาและการสงเสริมการขายในการดึงดูดลูกคา การจัดสรรงบประมาณใหกิจกรรมตางๆ ของ
การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณทางการตลาดและพฤติกรรมของผูซื้อในการเอาชนะใจลูกคา 
ปจจัยการส่ือสารตางๆ ที่มีประสิทธิผลตอการสงเสริมการตลาด ใชการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดี
กับลูกคา และดึงดูดลูกคาใหเกิดความประทับใจในองคการ 
 Concept of marketing communication, marketing promotional objectives, promotional strategy planning 
process: advertising and sales promotion efforts to attract customers; promotional budget; marketing situation 
and buyer’s behavior analysis to win customers; communicating factors for effective promotion. 
 
MKT  673  กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา      3(3-0-6) 
   (Product and Brand Strategy) 
             วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด 
 กลยุทธการตลาดของผูบริหารผลิตภัณฑ แนวความคิดการตลาดสมัยใหมของผลิตภัณฑ การนําผลิตภัณฑ
เขาสูตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ การวิเคราะหคุณสมบัติเบ้ืองตนของสินคาเพื่อใหตัดสินใจเก่ียวกับตราสินคา 
การวางแผนสรางตราสินคาในเศรษฐกิจยุคใหม กลยุทธในการสรางความจงรักภักดีตราสินคา ทบทวนการกําหนด
ตําแหนงตราสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันจากภายในและตางประเทศ ตลอดจนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจพัฒนาเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑและตราสินคา เพื่อสามารถวิเคราะหวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ไดอยางเหมาะสม 
 Marketing strategy for product managers, modern marketing concept of products, the process of new 
product introduction, the product-line management, an analysis of fundamental product characteristics to build 
a brand, planning for the brand building in modern economy, brand loyalty strategy.  Brand renewal so as to 
conduct marketing strategy for competing with local and foreign companies.   All factors affecting decision on 
the changes of product and brand.  Planning and determining practical marketing strategy. 
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MKT  675  วิธีวิจัยการตลาด          3(3-0-6)
   (Marketing Research Methodology) 
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด 
 แนวความคิด รูปแบบ และกระบวนการในการวิจัย เพื่อใหผูศึกษาสามารถประยุกตวิธีการวิจัยเพื่อให
สามารถวิเคราะหปญหาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและกําหนดวิธีการแกไขปญหาในทางการตลาดไดอยาง
เหมาะสม แมนตรงและนาเชื่อถือ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาที่นาสนใจและทันสมัยทางการตลาด 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอโครงสรางการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาอิสระตอไป 
 Research concept, type of research, research process and methodology in both qualitative and 
quantitative methods so as to analyze and develop marketing solutions with reliability and validity. The special 
topics and case studies about marketing management will be analyzed. A research proposal will be conducted 
and further pursued as the independent study. 
 
   3.4 แขนงการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) 
FIN  671  การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมสินทรัพยลงทุน    3(3-0-6) 
   (Securities Analysis and Portfolio Management) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 วิธีการในการประเมินความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และศึกษาถึงหลักการ
พื้นฐานในกระบวนการจัดการกลุมสินทรัพยลงทุนภายใตเงื่อนไขการลงทุนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการจัดการลงทุน 
การกําหนดนโยบายการลงทุน และการจัดสรรหลักทรัพยลงทุน 
 Methods used to estimate the return and determine the risk of various securities and a study of the 
basic principles of the portfolio management process to specific scenarios, including the investment setting, 
investment policy, and asset allocation. 
 
FIN  672  การเงินธุรกิจระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
   (International Corporate Finance) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 ตลาดการเงินระหวางประเทศและระบบการเงินของบริษัทที่มีธุรกรรมในตางประเทศ โดยศึกษาถึงการตลาด
ระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดอนุพันธ
ของอัตราแลกเปล่ียน การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศและโครงสรางของเงินทุน การตัดสินใจใน
การลงทุน  
 International financial markets and the financial operations of a firm that doing business within the 
international environment. The topics covered international markets, international commercial policy, 
international investment, foreign exchange markets, and currency derivative markets.  The course will focus 
on the implications of risk on project evaluation and financial structure, firms' cost of capital for international 
projects; financing decisions in a global market; and methods for evaluating the performance of foreign 
operations.   
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FIN  673  การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและตราสารอนุพันธทางการเงิน    3(3-0-6)
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ เนนถึงกระบวนการในการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง การวัดและ
ประเมินความเสี่ยง การถายโอนความเสี่ยง รวมถึงการศึกษาถึงตราสารอนุพันธทางการเงิน ฟอรเวิรด ฟวเจอรส และ
ออปชั่น และการใชเคร่ืองมือในการลงทุนและการจัดการการเงินของธุรกิจ 
 Risk management in a corporation, the course will focus on risk management as a corporate decision 
making process. Develop an understanding of risk measurement and transfer. Also study of derivative-related 
financial instruments, forwards, futures and options, and their use in investment and corporate financial 
management. 
 
FIN  675  วิธีวิจัยทางการเงิน         3(3-0-6) 
   (Financial Research Methodology) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 แนวความคิด รูปแบบ และกระบวนการในการวิจัย เพื่อใหผูศึกษาสามารถประยุกตวิธีการวิจัยเพื่อให
สามารถวิเคราะหปญหาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและกําหนดวิธีการแกไขปญหาในทางการเงินไดอยางเหมาะสม 
เท่ียงตรงและนาเชื่อถือ เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอโครงสรางการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาอิสระตอไป 
 Research concept, type of research, research process and methodology both qualitative and 
quantitative method so as to analyze and develop financial management with reliability and validity. The 
special topics about financial management will be analysis. A research proposal will be conducted and further 
study as the independent study.  
 
   3.5 แขนงการจัดการโลจิสติกส (Logistics Management) 
LGM  671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน      3(3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
   วิชาบังคับกอน : POM 661 การบริหารโครงการและการดําเนินงาน 
 การเจาะลึกกิจกรรมโลจิสติกสที่สําคัญ ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกส การออกแบบเครือขายโล
จิสติกส การรักษาระดับสินคาคงคลัง กลยุทธการกระจายอยางประหยัดตนทุน การคลังสินคา การขนสง  การ
พยากรณสําหรับกิจกรรมโลจิสติกส  การบรรจุภัณฑ การบริการลูกคา กล-ยุทธโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับโลจิสติกส วิเคราะหประเด็นปญหาในสายงาน   โลจิสติกสทั้งระดับขององคการและระดับประเทศ สําหรับ
เนื้อหาการจัดการหวงโซอุปทานซึ่งจะเปดมุมมองอยางกวางในหนวยงานตางๆ ในหวงโซอุปทานซึ่งประกอบดวย 
ผูขายปจจัยการผลิต ผูผลิต ศูนยกระจายสินคา คลังสินคา ผูขายสง ผูขายปลีก  รวมไปถึงผูบริโภค การประยุกต
เพื่อมุงสูประเด็นของความสัมพันธของการจัดการหวงโซอุปทานกับหัวขอที่สําคัญสําหรับงานดานโลจิสติกส ศึกษา
หัวขอที่มีผลกระทบตอตนทุนและประสิทธิภาพการทํางานของวงการธุรกิจในปจจุบัน ไดแก การรวมความเสี่ยง การ
เพิ่มความแปรปรวนในหวงโซอุปทาน การจางบุคคลที่สาม  เปนตน 
 Intensive course about essential logistics activities. Definition and importance of logistics, optimal  
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design of the logistics network, adequate safety stock levels, cost effective distribution strategies, 
warehousing, transportation, demand forecasting for logistics, packaging, customer service, logistics strategy, 
and technologies for logistics.  These topics enhance ability to analyze logistics problems on both firm and 
national levels.  In the field of supply chain management, the big pictures on the different logistics units 
operating in any supply chains are essential.  Generally, the supply chain comprises suppliers, manufacturers, 
distribution centers, warehouses, wholesalers, retailers, and consumers.  The application in this area is to 
focus on the relationship between supply chain and main logistics.  Moreover, learn the topics affecting costs 
and efficiencies in world business.  Risk pooling, bullwhip effects, third-party logistics services are included.  
 
LGM  672    การจัดการขนสง           3(3-0-6) 
   (Transportation Management)   
   วิชาบังคับกอน : POM 661 การบริหารโครงการและการดําเนินงาน 
 ขอบเขตของการจัดการขนสงครอบคลุมหัวขอที่เก่ียวของคือ ความสําคัญและประเภทของการขนสง การ
บริหารงานขนสง การบริการลูกคา การดําเนินการกระจาย การออกแบบอุปกรณและการดําเนินการ การเลือก
พาหนะ การคํานวณตนทุนการขนสง การสรางเครือขาย การเจรจาตอรอง และกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้นจะ
เรียนรูในแงการวิเคราะหตัวอยางทางธุรกิจ กลยุทธที่เก่ียวกับนโยบายการจัดการขนสง การจัดการปญหาและโอกาส
การบรรทุก  รวมถึงลักษณะทางเศรษฐศาสตรของรูปแบบการขนสงตางๆ   
 Transportation management. The concerning topics are about the importance and the type of 
transportation, transportation administration, customer service, distribution operations, facility design and 
operations, carrier selection, transportation costing, creating facility network, negotiation, and the laws for 
transportation areas. In addition, learning to analyze current transportation issues, strategies relating to 
transportation management policy, carrier management problems and opportunities, and economic 
characteristics of the various modes of transportation.   
   ความสําคัญของคลังสินคา  ประเภทของคลังสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   การออกแบบคลังสินคา
และเนื้อที่ใชสอย การจัดต้ังคลังสินคา  โครงสรางการบริหารงาน  กฎหมายที่เก่ียวของกับผูประกอบกิจการ
คลังสินคา เสริมมุมมองสําหรับการบริหารงานคลังสินคาของบริษัทที่ประสบความสําเร็จท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ศึกษาประเภทของชองทางการกระจาย  กระบวนการกระจายและการจัดหา การประเมินผลการ
กระจาย กลยุทธการวางแผนการกระจายเพ่ือความสําเร็จในวงการธุรกิจ และการอธิบายเก่ียวกับบทบาทของ
คลังสินคาและการกระจายสินคาในหวงโซอุปทาน 
 Importance of warehouses, type of warehouses, facilities, designing warehouses and arranging storage 
areas, warehouse set-up, organization structure, laws for warehouse business.  The cases about warehousing 
by the successful owners in Thailand and foreign countries.  Types of distribution structures, distribution and 
procurement processes, evaluation of distribution approaches, and planning strategies of distribution for 
business success.  Roles of warehouse and distribution.   
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LGM  675  วิธีวิจัยทางโลจิสติกส          3(3-0-6) 
   (Logistics Research Methodology) 
   วิชาบังคับกอน : POM 661 การบริหารโครงการและการดําเนินงาน 
 แนวความคิด  เทคนิค  และกระบวนการวิจัย   เรียนรูเพื่อสามารถกําหนดสภาพปญหาซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตน
ของการต้ังหัวของานวิจัยทางดานโลจิสติกสที่นาสนใจ  การรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชเปนฐานความรู  ใช
เคร่ืองมือทางสถิติที่หลากหลาย  และกําหนดแนวทางและวิธีการแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  
 Concepts, techniques, and processes of research approaches. Attendants can set up problems that are 
a starting point for the unique research topic, gather the core data as knowledge base, implement various 
statistical tools, and figure out the research scope and the relevant solution fitting on the problems.  
 
 4. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 
EBS  682  เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6)
   (Electronic Commerce Business Models and Technologies) 
   วิชาบังคับกอน : EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 รูปแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บทบาทของเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตรผลิตภัณฑสารสนเทศ 
ผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอกลยุทธองคการและโครงสรางอุตสาหกรรม กลยุทธที่ประสบผลสําเร็จ 
และปญหาตางๆของประยุกตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในองคการและประชาคมอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีตางๆ ที่
ประยุกตใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึง ทิศทางของเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล พอรทอล ระบบคนหา
ขาวสารขอมูล การออกแบบเว็บไซตและการจัดการเว็บไซต ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส และความปลอดภัย 
ฐานขอมูลบนเว็บ และเซิรฟเวอรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นักศึกษาจะทําโครงงานกลุมและเสนอผลงานการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 E-commerce business models, roles of technology, economics of information goods, impact of         
e-commerce on organizational strategy and industry structure, assessment of successful e-commerce 
strategies, and emerging issues related to electronic communities and virtual organizations. Overview of the 
technologies that enable electronic commerce, including telecommunications technology trends, portals and 
search engines, web site design and management, electronic payment systems and security, web access to 
databases, and e-commerce servers. Students will gain hand-on experience, as a group project, in the design 
and implementation of e-commerce web sites. 
 
EBS  683  การประสานสารสนเทศวิสาหกิจ      3(3-0-6)
   (Enterprise Information Integration) 
   วิชาบังคับกอน : EBS 661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หัวขอที่กลาวถึงประกอบดวย เหตุผลในการนําและติดต้ังระบบการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเลือกแขนงสําหรับระบบวางแผน ทรัพยากรวิสาหกิจ การผสมผสานกระบวนการ 
และข้ันตอนของ ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจความทาทายในการติดต้ังระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
ใหประสบผลสําเร็จ 
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 Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Topics include rational for acquiring and implementing 
ERP systems, selection of the ERP software, integration of processes and transaction in the ERP system, and 
the challenges associated with successful implementation of ERP applications. 
 
FIN  681  ตราสารอนุพันธและหลักทรัพยที่มีรายไดคงที่    3(3-0-6) 
   (Derivatives and Fixed Income)  
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 การลงทุนในหลักทรัพยที่มีรายไดคงท่ี โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของพันธบัตร เคร่ืองมือในการประเมินมูลคา 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร รวมถึงการศึกษาในการลงทุนในตราสารอนุพันธ อาทิ 
สัญญาฟอรเวิรด สัญญาฟวเจอรส สัญญาออปชั่น และธุรกรรม สวอป โดยพิจารณาถึงความเส่ียงและอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน คุณลักษณะเฉพาะของตราสารทางการเงินนี้ 
 Fixed income investments, including basic characteristics of bonds in alternative sectors, valuation 
tools, and factors that influence bond yields. Also includes a study of derivative investments, including 
forwards, futures, options, and swaps. Methods to estimate risk and returns for fixed income instruments, 
analyze fixed income instruments with unique features, and value fixed income instruments with embedded 
options. 
 
FIN  683  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหทางการเงิน   3(3-0-6) 
   (Information Technology for Financial Analysis) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 วิธีการในการวิเคราะหขอมูลและการสรางรูปแบบทางการเงิน เพื่อการวิเคราะหงบการเงิน การประเมินมูลคา
พันธบัตร การประเมินมูลคาตราสารทุนโดยใชวิธีการวิเคราะหจากการคิดลดเงินปนผล และกระแสเงินสดอิสระ การ
วิเคราะหสมการถดถอย ออปชั่นทางการเงิน และเทคนิคการวิเคราะหความสมดุลของกลุมหลักทรัพยลงทุน 
 Current practices in financial modeling and data analysis, work on numerical and graphical problems 
related to financial statement analysis, bond valuations, equity valuation using dividend discount model and 
free cash flow (FCF) model, regression analysis, financial options, and portfolio optimization techniques.  
 
LGM  681  กลยุทธการจัดซื้อจัดหา           3(3-0-6) 
   (Procurement & Sourcing Strategy)   
 ความสําคัญของการจัดซื้อจัดหา  การพัฒนาและการใชกลยุทธการจัดหา การประเมินผลการจัดซื้อ กลยุทธ
การจัดหาภายนอก การประเมินและการเลือกผูขายปจจัยการผลิต การจัดการความสัมพันธกับผูขายปจจัยการผลิต
ตลอดจนการพัฒนา การจัดการราคาในเชิงกลยุทธ การจัดหาระดับโลก การเจรจาตอรอง การจัดการขอสัญญา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานจัดหา และจริยธรรมในการจัดซื้อ นอกจากนั้นจะไดเรียนรูเก่ียวกับความสัมพันธของการ
จัดซื้อจัดหากับหวงโซอุปทาน และกรณีศึกษาท่ีเปนแนวทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นนํา 
 Importance of procurement and sourcing, developing and implementing procurement strategy, 
purchasing evaluation, outsourcing strategy, supplier evaluation and selection processes, supplier relationship 
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management and development, strategic cost management, global sourcing, negotiation, contract 
management, procurement software, and purchasing ethics.  The relationship between procurement and supply 
chain.  Interesting case studies from reputed companies to demonstrate practical approaches. 
 
LGM  682  สัมมนาโลจิสติกส          3(3-0-6) 
   (Seminar in Logistics) 
   วิชาบังคับกอน:   LGM 671 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานท่ีดําเนินอยูในธุรกิจปจจุบัน  การพัฒนาของโลจิสติกส  เทคโนโลยี
ทางโลจิสติกสที่ใชในประเทศ  กลยุทธโลจิสติกสของบริษัทชั้นนํา  มีการเรียนโดยใชกรณีศึกษาทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศ  จัดทัศนศึกษา เพื่อเปดมุมมองในภาคปฏิบัติของวงการโลจิสติกส มุงเนนใหนักศึกษาคนควากรณีศึกษา
ตามความสนใจเพื่อมุงสูการเขาใจสภาพปญหาและสรุปแนวทางการปรับปรุง 
 Seminar about present logistics and supply chain management, development in logistics, logistics 
technology in Thailand, and logistics strategy implemented by reputed companies. The study approaches are 
discussion on case study about organizations that are both in Thailand and from foreign countries. The 
attendants will take field trips in some companies and learn logistics techniques in practical ways. In addition, 
searching articles and taking them to discuss in the class help the attendants figure out main problems and 
the way of improvement. 
 
MGT  681  การสรางนวัตกรรม การจัดการความรูและการเปลี่ยนแปลงองคการ   3(3-0-6)
   (Innovation, Knowledge Management and Organization Change) 
   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวตกรรมตลอดจนบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําในการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับองคการ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี เพื่อใหผูศึกษาสามารถเปนผูนําในการสรางนวตกรรมและการเปล่ียนแปลงองคการ รวมถึงการศึกษาการ
จัดการความรู การสรางองคการเพื่อการพัฒนาขอมูลและใชขอมูลเพื่อเปนความรูสําหรับการทํางาน และทําใหเกิด
องคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 
 Concept of innovation, innovation development process, type of innovation, influence of changing 
economic, social, political and technological environments on  organizational change. Topics include knowledge 
management with an end to develop an effective learning organization. 
 
MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล     3(3-0-6)
   (Business Ethics and Good Governance) 
   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 ประเด็นปญหาดานจริยธรรมในบริบทของธุรกิจ คําจํากัดความของจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับขอปฏิบัติทาง
ศีลธรรม และคานิยมของสังคมที่ใชในกระบวนการการใชเหตุและผล รวมทั้งการตัดสินใจและพฤติกรรมท่ีมีผลมาจาก
กระบวนการใชเหตุและผลนั้นๆ กรอบความคิดทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ประเด็น
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เก่ียวกับการตัดสินใจทางจริยธรรมโดยคํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอม ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนาดใหญและขอ
ปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทเหลานั้น ตลอดจนการศึกษาวิธีการดําเนินการในรูปแบบของบรรษัทภิบาลขององคการ
ธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 Ethical issues in business context, the definition of ethics in relation to society’s moral codes and 
values used in the reasoning process as well as the decisions and behaviors that result from the process. 
Appropriate ethical frameworks and behaviors in a given situation. The issues of arriving at ethical decisions 
with concerns for society and the environment. Comparative study of corporations and their codes of ethics 
include the study of the formation and produce to conduct the good government business and Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
 
MGT  684  สัมมนาธุรกิจ           3(3-0-6)
   (Seminar in Business)  
   วิชาบังคับกอน : MGT 661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
 การจัดการธุรกิจจากปรากฏการณทางธุรกิจปจจุบันในมิติตางๆ เชน การออกแบบองคการ การกําหนดกล
ยุทธ การจัดการกําลังคน การใชเทคโนโลยี โดยการศึกษาจากกรณีศึกษาของทั้งประเทศไทยและตางประเทศ และ
การนํานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในองคการธุรกิจ วิชานี้ศึกษาโดยวิธีการใหนักศึกษานําเสนอกรณีศึกษาท่ี
สนใจและนําเสนอในช้ันเรียนภายใตการแนะนําของอาจารยผูสอน โดยเนนการวิเคราะหปญหาทางธุรกิจและการ
ดําเนินธุรกิจองครวม ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานบุคลิกภาพของผูนําและใหนักศึกษามีความสามารถในการ
นําเสนอขอมูลทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 Seminar about present and critical business issues in terms of organization design, corporate 
strategy, human resource management, application of technology. Local and international issues.  Field trips 
at business organizations in and out of the country. The business issues will be analyzed and presented as 
example cases guided by an instructor and special guests invited to share experiences with students. The 
approach of analyzing business problems and the organization with overall management. The student 
personality development, and presentation skill development, so as to be an effective leader. 
 
MKT  681  การตลาดระหวางประเทศ        3(3-0-6)
   (International Marketing) 
   วิชาบังคับกอน :  MKT 661 การจัดการการตลาด 
 การวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ ประเด็นการบริหารจัดการทาง
การตลาด การแสวงหาโอกาส ปจจัยและแรงกดดันในการแขงขัน การประเมินกลยุทธ การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการการตลาดเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยทางการเงิน ที่มี
ผลตอการตลาดระหวางประเทศ 
 Strategic planning and operating international marketing.  Topics include: managerial issues in 
marketing; identification of opportunities; competitive forces; strategic evaluation; developing decision-making 
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skills to deal with changes in environmental, legal, economical, social, and financial factors affecting 
international marketing. 
 
MKT  683  กลยุทธและนโยบายการตลาด       3(3-0-6)
   (Marketing Strategy and Policy) 
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด 
 การพัฒนาและการนํากลยุทธและแผนทางการตลาดไปใชปฏิบัติ ซึ่งมีหัวขอในการกําหนดกลยุทธ การ
เลือกใชและนําไปปฏิบัติ กลยุทธและโครงสรางทางการผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
ทางการตลาด 
 Study and examine the development and implementation of marketing plan and strategies. Key issues 
include: strategy formulation; choices and implementation; strategy and structure of the product, price, 
distribution channel, promotion; and marketing promotion 
 
 5. หมวดวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ (Thesis and Independent Study) 
MBA  696  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน : การศึกษาในภาคสุดทายของการศึกษา 
 ประเด็นปญหาจากปรากฏการณทางธุรกิจในปจจุบัน และทําการวิเคราะหปญหาโดยการประยุกต
กระบวนการวิจัย และนําเสนอวิธีการเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาแบบ    
ตัวตอตัว  
 In depth study of current business problems. Student are expected to apply business research 
methodology to define the problem and propose a workable solution under close supervision by a faculty 
member. 
 
MBA  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน : ลงใน 2  ภาคการศึกษาในปที่ 2 ตามแผนการศึกษา 
 ศึกษาและนําเสนอโครงสรางการวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแบบตัวตอตัว 
โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาวิเคราะหถึงปญหาทางธุรกิจ และวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการวิจัย และนําเสนอ
โครงรางและแบบของการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บขอมูลจากองคการท่ีเปน
กลุมเปาหมาย นํามาวิเคราะหและทําการประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ 
 A major research works in relevant to business issue. Students are requested to prepare research 
proposal and defend it to the committee. Field work on data collection and analysis base on the research 
design proposed to the committee. The final research results will be reported and presented to the 
committee. 
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อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักบริหารธุรกิจ 
 2. นักบริหารโครงการ 
 3. ผูจัดการฝายบริหาร และฝายตางๆ ในองคการ 
 4. นักวิจัย นักวางแผนสื่อโฆษณา 
 5. เจาหนาที่วิเคราะหงาน สรรหาและคัดเลือกบุคคล 
 6. เจาหนาที่วางแผน วิเคราะหปญหา ฝกอบรมและพัฒนาองคการ 
 7. นักบริหารสินคาคงคลัง นักวิเคราะหระบบงาน 
 8. อาชีพอิสระอ่ืนๆ ดานการบริหารธุรกิจ 
 
สถานที่ติดตอ 
 สํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3  อาคารประสิทธิรัตน(ตึก 2)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 1004 
www.rsu.ac.th/business     e-mail: mbarangsit@hotmail.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 
 


