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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Business Administration Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : บธ.ม. 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Business Administration 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.B.A. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพ่ิม
ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความ
ทันสมัย มีจรรยาบรรณในการด าเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ในระดับบัณฑิตศึกษา  นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนารากฐาน
ทางเศรษฐกิจ  การพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน  รัฐบาลมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจในระดับกลางและเล็กในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยต้องมี
การส่งเสริมให้เกิดการค้าขายสินค้าและบริการ ที่เป็นศูนย์กลางในภาคธุรกิจ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึงจะเป็นผู้ที่จะน าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ   
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจข้ามชาติที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ในอันที่จะเสริมสร้าง
บุคลากรภาคธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันและการเจริญเติบโต
ของสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินงานองค์การภายใต้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายให้มหาบัณฑิตมีความรู้มีทักษะในการประกอบ
ธุรกิจ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในองค์รวมตลอดจนมีความเป็นผู้น าและมี
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้น า มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 3 

 2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ที่มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและ
ผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย 
 3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ให้มีโลกทัศน์ในการวิเคราะห์และปฏิบัติงานได้อย่างครบ
วงจรของการด าเนินธุรกิจ 
 4. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจ 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา  09.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 - 19.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์ก าหนด
ของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ  
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
 3.  ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการ
สอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
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 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ที่มีค่าระดับ
ขั้น (Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  ค่าระดับขั้น(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A    ดีเยี่ยม   4.0 
           B+    ดีมาก   3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช้   2.5 
         C    อ่อนมาก  2.0 
          F    ตก    0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบ
ของผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อาจารย์ผู้สอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันท ี

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
  1.1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การ
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อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

  1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

  1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับ ให้ตี พิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบู รณ์  (Full Paper) ได้ รับการตี พิ ม พ์ ในรายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุ มวิช าการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

  1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2. แผน ข 
  2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้า
อิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 

  2.2 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ใน 2 ลักษณะ 

ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

   ลักษณะที่ 2 เผยแพร่ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะที่ เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่  จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
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  2.3 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.4  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก        3 หน่วยกิต 
     4) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกติ 
     4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู้    - หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                        (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ACC 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
  (Accounting for Executives) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies) 
 
 2.   หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 21 หน่วยกิต 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
FIN 601  การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
  (Financial Management) 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน       3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
  (Management and Organizational Behavior) 
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MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
  (Strategic Management)  
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
  (Business Research Methodology) 
MKT 601 การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน         3(3-0-6) 
  (Operations Management) 
 
 3.   หมวดวิชาเลือก   
  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ โดยเลือกข้ามกลุ่มได้  
  แผน ก แบบ ก2     เลือกเรียน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต 
  แผน ข                   เลือกเรียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MBA 611 หัวข้อพิเศษด้านบริหารธุรกิจ        3(3-0-6) 
  (Special Topics in Business Administration) 
 
กลุ่มวิชาการจัดการ (Management) 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HRM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์        3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
MGT 604  การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and Business Plan Analysis)  
MGT 611 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  (International Business Management) 
MGT 612  การเป็นผู้น า การสร้างทีมงาน และทุนมนุษย์      3(3-0-6) 
  (Leadership, Teamwork and Human Capital) 
MGT 613 การจัดการนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลง                        3(3-0-6) 
  (Innovation and Change Management) 
MGT 614  จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล      3(3-0-6) 
  (Business Ethics and Good Governance) 
 
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)  
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
DBS 611 การพาณิชย์ดิจิทัล          3(3-0-6) 
  (Digital Commerce) 
DBS 612 การตลาดดิจิทัล           3(3-0-6) 
  (Digital Marketing) 
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DBS 613 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
  (Business Digital Strategy) 
 
กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing) 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MKT 611 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior Analysis) 
MKT 612 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication) 
MKT 613 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า       3(3-0-6) 
  (Product and Brand Strategy) 
MKT 614 การตลาดระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
  (International Marketing) 
 
กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
FIN 611  การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน    3(3-0-6) 
  (Securities Analysis and Portfolio Management) 
FIN 612  การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
  (International Corporate Finance) 
FIN 613  การจัดการความเสี่ยง          3(3-0-6) 
  (Risk Management) 
 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LSM 603 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง                3(3-0-6) 
  (Warehouse and Inventory Management) 
LSM 604 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า              3(3-0-6) 
  (Transportation and Distribution Management) 
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา            3(3-0-6) 
      (Procurement and Sourcing Strategy)  
 
กลุ่มวิชาการบริหารงานมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HCQ 601  พ้ืนฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 1   3(3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management Standards I) 
HCQ 602  พ้ืนฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2           3(3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management Standards II) 
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HCQ603 การจัดการความเสี่ยงภายในสถานพยาบาล                   3(3-0-6)             
  (Risk Management in Healthcare Organization) 
HCQ604  กลยุทธ์การเป็นผู้น า และการสร้างทีมงานภายในสถานพยาบาล                     3(3-0-6)             
  (Leadership and Team Building Strategy in Healthcare Organization) 
HCQ 605  การจัดการองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของสถานพยาบาล         3(3-0-6)    
         (Knowledge Management and Change Management in Healthcare) 
HCQ 606  การจัดการคลัง และการกระจายเวชภัณฑ์ / อุปกรณ์ทางการแพทย์                 3(3-0-6)           
  (Materials Management and Distribution of Medical Supplies & Equipment) 
 
กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา (Sport Management)  
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
SMG 601 การพัฒนาองค์กรกีฬาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    3(3-0-6)  
   (Sports Organization Development and Human Resource Management) 
SMG 602 การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา                                              3(3-0-6)   
   (Sports Marketing and Sponsorship) 
SMG 603 การวางนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์การกีฬา            3(3-0-6)  
  (Sports Policy and Strategic Management) 
SMG 604 ผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ                    3(3–0–6) 
  (Leadership in Sports and Recreation)  
SMG 605 ภาวะผู้น าทางการจัดการกีฬา         3(2-2-5)      
            (Leadership in Sport Management)   
SMG 606 การจัดการกีฬาขั้นสูง                                                                           3(2-2-5)     
  (Advanced Sports Management)    
 
 4.  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)    
แผน ก แบบ ก2   
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MBA 699 วิทยานิพนธ์            12(0-36-18) 
  (Thesis) 
 
แผน ข  
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MBA 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ         6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
MBA 698 การสอบประมวลความรู้         0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examination) 
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แผนการศึกษา    
 ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  

ชั้นปีที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ACC 501  การบัญชีส าหรับนักบริหาร                  3(3-0-6)* 
              (Accounting for Executives) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ           3(3-0-6) 
   (Management and Organizational 
   Behavior) 
MKT 601 การจัดการการตลาด                        3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
             (Logistics and Supply Chain Management) 

รวม    9   หน่วยกิต 
*  ไม่นับหน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6)* 
             (English for Graduate Studies) 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ                    3(3-0-6) 
             (Business Research Methodology)  
FIN 601 การจัดการการเงิน                             3(3-0-6) 
            (Financial Management) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน                 3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์                       3(3-0-6) 
   (Strategic Management) 
                                                     รวม  12 หน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ACC 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร                   3(3-0-6)* 
             (Accounting for Executives) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ           3(3-0-6) 
   (Management and Organizational 
   Behavior) 
MKT 601 การจัดการการตลาด                        3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
             (Logistics and Supply Chain Management)  

        รวม    9   หน่วยกิต 
*  ไม่นับหน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6)* 
             (English for Graduate Studies) 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ                   3(3-0-6) 
             (Business Research Methodology)  
FIN 601 การจัดการการเงิน                             3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน                 3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์                       3(3-0-6) 
   (Strategic Management ) 
                                                     รวม  12 หน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXX xxx วิชาเลือก                                          3(3-0-6) 
  (Elective Course) 
MBA 699 วิทยานิพนธ ์                                  6(0-18-9) 
  (Thesis) 
 
 

    รวม  9   หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MBA 699 วิทยานิพนธ ์                                  6(0-18-9) 
   (Thesis) 
 
 

 รวม  6  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXX xxx วิชาเลือก                                          3(3-0-6) 
  (Elective Course) 
XXX xxx วิชาเลือก                                          3(3-0-6) 
  (Elective Course) 
XXX xxx วิชาเลือก                                          3(3-0-6) 
  (Elective Course) 

    รวม  9  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MBA 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                      6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
MBA 698 การสอบประมวลความรู้                  0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examination) 

    รวม  6  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                      (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ACC 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
  (Accounting for Executives) 
 รายการทางบัญชีเบื้องต้น ส่วนประกอบของรายงานการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด  การวางแผนและควบคุมการใช้สารสนเทศทางการบัญชีต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 
 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  
 
ENL 500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
  (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน เพ่ือจับใจความส าคัญของเอกสารทางวิชาการที่
ใช้ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
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 2. หมวดวิชาบังคับ  
FIN 601 การจัดการการเงิน          3(3-0-6)
  (Financial Management) 
  วิชาบังคับก่อน : ACC 501 การบัญชีส าหรับนักบริหาร หรือเทียบเท่า 
 เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน และปัญหาของการจัดการการเงิน การวิเคราะห์สัดส่วนการเงิน การ
ประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใช้สินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์การลงทุน การวัดความเสี่ยงและต้นทุน
ของเงินทุน การวิเคราะห์มูลค่าของบริษัท นโยบายเงินปันผล และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ภาวะทางการเงินขององค์การ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลด้านการเงินเพ่ือ
การก าหนดกลยุทธ์องค์การ 
 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. 
 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความรู้เบื้องต้นทางด้านโลจิสติกส์ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการ
ความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทาน การขนส่ง การจัดการความต้องการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียว กล
ยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การไหลของข้อมูลและ
เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์  
 Introduction to logistics, basic of warehouses and distribution centers, supply chain 
relationships, transportation, demand management, distribution and green logistics, logistics and 
supply chain strategies, logistics and supply chain performances, information flow and 
technology for logistics    
 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6)
  (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู้บริหาร หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชักน า และการควบคุม  แนวคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ การรับรู้ การเรียนรู้ 
และการเสริมแรง การตัดสินใจ การจูงใจ ภาวะผู้น า  การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง วัฒนธรรม
องค์การ 
 Management concepts, managers’ roles, management functions i.e. planning, organizing, 
staffing, leading, and controlling, organizational behavior concepts, perceptions learning and 
reinforcement, decision making, motivation, leadership, teamwork, communication, conflict, 
organizational culture 
 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
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 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิเคร าะห์
สภาพแวดล้อม การประเมินสภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทางของบริษัท การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์
ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การเขียนแผนกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
 Basic concepts of strategic management, strategic management process, environmental 
analysis, environmental evaluation, establishing organization direction, strategic formulation, 
corporate level strategies, business level strategies, functional level strategies, strategic plan 
writing, strategic implementation, strategic control, good governance, corporate social 
responsibilities  
 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
  (Business Research Methodology) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาในการวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตงานวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์ การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการ
วิจัย สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การวัดตัวแปร 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ความเที่ยงความตรงในการวิจัย สถิติส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประเมินการวิจัย และจริยธรรมในการท าวิจัย  
 Introduction to research methodology, types of research, research process, research 
problems, research objectives, scope of the study, basic assumptions, definition of terms, 
literature reviews, research frameworks, hypotheses,  research design, population and samples, 
random samplings, variables, measurement, data collection tools, reliability and validity, 
research statistics, data analysis, research report, preparing research proposal, research 
evaluation and research ethics 
 
MKT 601 การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทางการตลาด การวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การ
ตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
 Introduction to marketing management, marketing managers’ roles and responsibilities, 
strategic marketing planning, internal and external environment analysis, consumer behavior 
analysis, market segmentation, targeting, product positioning, marketing mix, product, price, 
place, promotion  
 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน                                              3(3-0-6) 
  (Operations Management) 
 ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตและการด าเนินงาน กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันส าหรับการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การวางผังและท าเลที่ตั้ง การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ การ
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จัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลาและระบบ
ลีน การพัฒนาคุณภาพของการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
 Introduction to production and operations management, operations strategy and 
competitiveness, capacity planning, location and layout, quality management, project 
management, supply chain management, inventory management, forecasting, material 
requirement planning, Just-in-time and Lean production, and product and service design 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
MBA 611 หัวข้อพิเศษด้านบริหารธุรกิจ        3(3-0-6) 
  (Special Topics in Business Administration) 
 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านบริหารธุรกิจโดยได้รับการเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร 
 Special topics in business administration and related fields consent by director of the 
program  
 
กลุ่มวิชาการจัดการ (Management) 
HRM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
 กระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผน
ก าลังคน การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารค่าตอบแทนในรูปค่าจ้างและเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของก าลังคน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม และการจ้างงานจากภายนอก 
 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, human resource management in different cultures 
and outsourcing  
 
MGT 604  การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ          3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and Business Plan Analysis)  
 ความหมายและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการในการประเมินแนว ความคิด 
แนวโน้ม และโอกาสในการท าธุรกิจ การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ ความส าคัญ ประโยชน์ และ องค์ประกอบการเขียน
แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการด าเนินงาน แผนจัดการและ
ก าลังคน แผนการเงิน และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ 
 The definitions and characteristics of entrepreneurs; process for evaluating business 
ideas, trends and opportunities; self-assessment for entrepreneurship; good governance in 
managing business and ethics for entrepreneurs; developing skills in preparing business plans 
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consisting of situational analysis, marketing, operations, management and human resource, 
financial plan and business plan analysis 
 
MGT 611 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  (International Business Management) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทและวัฒนธรรมกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิ จระหว่าง
ประเทศ ระบบการเงินและระบบภาษี โครงสร้างองค์การของบริษัทข้ามชาติ การตลาดระหว่างประเทศ การ
บริหารการเงินระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ รูปแบบ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   
     Introduction to international Business, international trade theory, environments 
international business management, role and culture in international business, international 
business entries, finance and taxation, global business’s organizational structure, international 
marketing, international financial management, international human resource management, 
international organization, types of economic integration   
 
MGT 612 การเป็นผู้น า การสร้างทีมงาน และทุนมนุษย์                 3(3-0-6) 
  (Leadership, Teamwork and Human Capital) 
 ภาพรวมการเป็นผู้น า แนวความคิดของผู้น า ประเภทของผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีคุณลักษณะความ
เป็นผู้น า ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ การสร้างทีมงาน ขั้นตอนการพัฒนาทีมงาน ผู้น ากับ
ทีมงาน การจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
 Leadership overviews, leadership concepts, types of leadership, leadership theories, trait 
leadership theories, behavioral leadership theories, situational leadership theories, team 
building, process of team development, leadership and team, human capital management and 
development 
 
MGT 613 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง                       3(3-0-6) 
  (Innovation and Change Management) 
 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรม บทบาทของผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ กิจกรรมสอดแทรกด้านพฤติกรรมมนุษย์ กิจกรรมสอดแทรกด้าน
โครงสร้าง กิจกรรมสอดแทรกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสอดแทรกด้านกลยุทธ์  และ การจัดการ
ความรู้  
 Concept of innovation, innovation development process, type of innovation, leader 
roles on change, process of change management, organization development, human process 
interventions, techno-structural interventions, human resource management interventions, 
strategic interventions, and knowledge management 
 
MGT 614  จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล      3(3-0-6)
  (Business Ethics and Good Governance) 
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 ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมในบริบทของธุรกิจ ค าจ ากัดความของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติทาง
ศีลธรรม และค่านิยมของสังคมที่ใช้ในกระบวนการการใช้เหตุและผล รวมทั้งการตัดสินใจและพฤติกรรมที่มีผลมา
จากกระบวนการใช้เหตุและผลนั้น ๆ กรอบความคิดทางจริยธรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
ประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางจริยธรรมโดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนาดใหญ่
และข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทเหล่านั้น ตลอดจนการศึกษาวิธีการด าเนินการในรูปแบบของบรรษัทภิบาล
ขององค์การธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 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). 
 
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล  
DBS 611 การพาณิชย์ดิจิทัล          3(3-0-6) 
  (Digital Commerce)  
 การพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการพาณิชย์ดิจิทัล แบบจ าลอง
การพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล  ระบบช าระเงินดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด 
การขาย การซื้อและการโฆษณา ระบบโลจิสติกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล  กลยุทธ์ธุรกิจส าหรับการพาณิชย์ดิจิทัล และกรณีศึกษา 
 Digital commerce, technological infrastructure and tools for digital commerce, digital 
commerce models, security issues in digital commerce, digital payment systems, marketing 
strategies, sales, purchasing, and advertising, logistics system, security system, legal and ethical 
issues underlying digital commerce, business strategies for digital commerce and case studies 
 
DBS 612 การตลาดดิจิทัล           3(3-0-6) 
  (Digital Marketing) 
 ภาพรวมของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณค่าของการตลาดดิจิทัล แบบจ าลองการตลาด
ดิจิทัล การส ารวจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร
กับลูกค้า เครื่องมือการตลาดดิจิทัล ขั้นตอนการท าการตลาดดิจิทัล ร้านค้าดิจิทัล และการตลาดดิจิทัลในอนาคต 
 Overview of digital marketing, digital marketing strategy, value of digital marketing, digital 
marketing model, customer demand survey, customer behavior analysis, customer database 
management, communication with customers, digital marketing tools, digital marketing process,  
digital store, and future of digital marketing 
 
DBS 613 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Business Digital Strategy) 
 การจัดการธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการกระบวนการ การออกแบบ 
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ระบบงานทางธุรกิจ เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีแบบพลิกผัน นวัตกรรม ผลกระทบของนวัตกรรมต่อ
ธุรกิจดิจิทัล  
 Digital business management, strategy for digital business, digital economy, business 
process management, business system design, technology for business digital, disruptive 
technology, innovation, innovation impact to digital business 
 
กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing) 
MKT 611 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6)
  (Consumer Behavior Analysis) 
 พฤติกรรมผู้บริโภคในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หัวข้อศึกษารวมถึงแรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ ส ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
และการจัดการผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้า 
 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 612 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6)
  (Integrated Marketing Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
กระบวนการสื่อสาร ขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด  เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด การก าหนด
วัตถุประสงค์และการตั้งงบประมาณส าหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 Introduction to integrated marketing management, perspectives on consumer behavior, 
communication process, process of developing marketing communication,  marketing 
communication tools, establishing objectives and budgeting for integrated marketing 
communication, marketing communication in the digital era, and integrated marketing 
communication strategies 
 
MKT 613 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า       3(3-0-6) 
  (Product and Brand Strategy) 
 ความหมายของผลิตภัณฑ์ ระดับของผลิตภัณฑ์ การจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ตราสินค้า  บรรจุภัณฑ์  ป้ายฉลาก  การบริหารสายผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การตลาดของผู้บริหารผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
 Definitions of products, level of products, product classification, product position, brand, 
packaging, labels, product-line management, product mix, product life cycle, new product 
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development process, marketing strategy for product managers, brand building, brand loyalty 
strategy 
 
MKT 614 การตลาดระหว่างประเทศ        3(3-0-6)
  (International Marketing) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตั้งราคาในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ช่องทางการกระจายสินค้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนและเอกสารการช าระสินค้าของการค้าระหว่าง
ประเทศ การจัดการองค์การและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ 
 Introduction to international marketing, international trade theories, international 
marketing environment, international market entry, strategic management in international 
marketing, international product strategies, international pricing strategies, international channel 
of distribution strategies, international promotion strategies, process and documents of 
international trade payment, and international marketing organization and controlling 
 
กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) 
FIN 611 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน    3(3-0-6) 
  (Securities Analysis and Portfolio Management) 
  วิชาบังคับก่อน : FIN 601 การจัดการการเงิน 
 วิธีการในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และศึกษาถึงหลักการ
พ้ืนฐานในกระบวนการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการ
ลงทุน การก าหนดนโยบายการลงทุน และการจัดสรรหลักทรัพย์ลงทุน 
 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 specifi¬c scenarios, 
including the investment setting, investment policy, and asset allocation. 
 
FIN 612  การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
  (International Corporate Finance) 
 ตลาดการเงินระหว่างประเทศและระบบการเงินของบริษัทที่มีธุรกรรมในต่างประเทศ โดยศึกษาถึง
การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
ตลาดอนุพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยน การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและโครงสร้างของเงินทุน 
การตัดสินใจในการลงทุน  
 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 613  การจัดการความเสี่ยง          3(3-0-6)
  (Risk Management) 
 เทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประเมินและจัดการความเสี่ยง เพ่ือลด ควบคุม และสื่อสารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง รวมทั้งแนะน ารูปแบบในการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยแนะน าถึงกลยุทธ์ในการจัดการความ
เสี่ยงของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการ และแนะน าถึงแนวคิดและรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงแบบทั่วทั้ง
องค์กรซึ่งบูรณาการความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์ และการด าเนินการ การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 Risk assessment and management techniques, methods, and models to minimize, 
control and communicate risks, including conducting various risk management protocols.  This 
course introduces strategies to enhance corporate value through their risk management 
function and presents the Enterprise Risk Management (ERM) concept and framework which 
integrates financial, strategic and operational risks, risk management plan and business 
continuous management 
 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) 
LSM 603 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง     3(3-0-6) 
  (Warehouse and Inventory Management) 
 ประเภทของคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ การวางต าแหน่งและการออกแบบคลังสินค้า 
การวางแผนระบบคลังสินค้า โครงสร้างการบริหารงานคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การ
ด าเนินการระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง 
 Type of warehouse and inventory in logistics system; warehouse locations and designs; 
warehouse planning system; organization structure for warehouse management; warehousing 
and inventory management; operation of warehouse and inventory; efficiency analysis for 
warehouse and inventory management.  
 
LSM 604 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า    3(3-0-6) 
  (Transportation and Distribution Management) 
 องค์ประกอบของระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าซึ่งรวมถึงกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ 
ระวางการขนส่ง และการวางโครงข่าย    การวิเคราะห์ Tradeoffs ระหว่างการขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง และ
ระดับการบริการลูกค้า   การออกแบบโซ่อุปทานเพ่ือที่จะลดราคาการขนส่งและการกระจายสินค้า 
 Components of a transportation and distribution system and its operation in the basic of 
capacity development, freight consolidation and network alignment. Analyze tradeoffs between 
transportation and inventory costs and customer service levels. Design supply chains to 
minimize transportation and distribution costs.  
   
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา           3(3-0-6) 
  (Procurement and Sourcing Strategy)   
 ความส าคัญของการจัดซื้อจัดหา  การพัฒนาและการใช้กลยุทธ์การจัดหา การประเมินผลการจัดซื้อ กล
ยุทธ์การจัดหาภายนอก การประเมินและการเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัย
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การผลิตตลอดจนการพัฒนา การจัดการราคาในเชิงกลยุทธ์ การจัดหาระดับโลก การเจรจาต่อรอง การจัดการข้อ
สัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานจัดหา และจริยธรรมในการจัดซื้อ นอกจากนั้นจะได้เรียน รู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดหากับห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษาท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นน า 
 Importance of procurement and sourcing, developing and implementing procurement 
strategy, purchasing evaluation, outsourcing strategy, supplier evaluation and selection 
processes, supplier relationship 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. 
 
กลุ่มวิชาการบริหารงานมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล 
HCQ 601  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 1   3(3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management Standards I) 
 มาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย 
มาตรฐานสากลกับการบริหารจัดการสถานพยาบาลในประเทศไทย  เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากล การ
เข้าถึงบริการและความต่อเนื่องของการดูแล สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว การประเมินผู้ป่วย  การดูแลผู้ป่วย การดูแล
ด้านวิสัญญีและศัลยกรรม การจัดการด้านยาและการใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงฝึก
ปฏิบัติการติดตามรอยผู้ป่วย และตามรอยระบบ (Tracer methodology) ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ในโรงพยาบาลภายในประเทศไทย 
 International standards that emphasize patient-centered and management of healthcare 
organizations in Thailand. Aforementioned international standards consist of International 
Patient Safety Goals, Access to Care and Continuity of Care, Patient and Family Rights, 
Assessment of Patients, Care of Patients, Anesthesia and Surgery Care, Medication Management 
and Use, Patient and Family Education. Course also includes practice in patient tracer and 
system tracer based on the patient-centered standards in Thailand’s hospitals.  
 
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management Standards II) 
 มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วย การ
ป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ  ธรรมาภิบาลการน าและทิศทาง  การจัดการ อาคารสถานที่และความ
ปลอดภัย คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร การจัดการการสื่อสารและสารสนเทศ  รวมถึงฝึกปฏิบัติการ
ติดตามรอยผู้ป่วย และตามรอยระบบ (Tracer methodology) ที่เป็นไปตาม มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล 
ในโรงพยาบาลภายในประเทศไทย 
 Healthcare organization management standards which consist of Quality Improvement 
and Patient Safety, Prevention and Control of Infections, Governance Leaderships and Direction, 
Facility Management and Safety, Staff Qualifications and Education, Management of Information.  
Course also includes practice in patient tracer and system tracer based on the patient-centered 
standards in Thailand’s hospitals.  
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HCQ 603   การจัดการความเสี่ยงภายในสถานพยาบาล        3(3-0-6)             
  (Risk Management in Healthcare Organization) 

  วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : HCQ 601 \พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถาน พยาบาล 1 
และ HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2 

 เทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในสถานพยาบาล โดยน าความรู้จาก
การพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วย  การป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อ และการจัดการอาคาร
สถานที่ และความปลอดภัย เพ่ือลด ควบคุม และสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งแนะน ารูปแบบในการจัดการ
ความเสี่ยงที่หลากหลาย ซึ่งบูรณาการความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ และการด าเนินการ โดยแนะน าถึงกลยุทธ์ส าหรับ
สถานพยาบาลในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพ่ือความปลอดภัย ของผู้ป่วย 
 Methodology and models of risk assessment and risk management in healthcare 
organization. Reduction, control and communication of risks induced through knowledge in 
quality improvement and patient safety, prevention and control of infections, facility 
management and safety to reduce, control and communication of risk. Course also includes 
introduction of various risk management models which integrate both strategic and operational 
risks, by recommending healthcare organization strategy in controlling risks for enhanced patient 
safety. 
  
HCQ 604  กลยุทธ์การเป็นผู้น า และการสร้างทีมงานภายในสถานพยาบาล    3(3-0-6)             
  (Leadership and Team Building Strategy in Healthcare Organization) 

  วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : HCQ 601 พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถาน พยาบาล 1 และ  
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2 

 แนวความคิดของผู้น าและการสร้างทีมงานที่มีคุณสมบัติ  ตลอดจน บทบาท ความรับผิดชอบ และ กล
ยุทธ์การเป็นผู้น า  และการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล ทักษะในการเป็นผู้น า และมีกลยุทธ์ในการท างานเป็น
ทีมท่ีน าไปสู่คุณภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย  เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้น า และทีมงานในสถาพยาบาล มีธรรมาภิบาล
การน าและทิศทางองค์กร  การน าองค์กรเพ่ือคุณภาพ ปลอดภัย และ วัฒนธรรมความปลอดภัย  สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ การน า และทิศทาง และคุณสมบัติ และการศึกษาของบุคลากร 
 Leadership conceptual framework and high performance team building, roles and 
responsibilities, strategic leadership and effective teamwork, leadership skills and teamwork 
strategy leading to quality and patient safety. Course encourages leaders and healthcare 
organization team to possess good governance, leadership and direction for quality and safety 
culture, in compliance with Governance Leadership and Direction, and Staff Qualifications and 
Education standard. 
 
HCQ 605  การจัดการองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของสถานพยาบาล                    3(3-0-6)   
          (Knowledge Management and Change Management in Healthcare) 

  วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : HCQ 601 พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถาน พยาบาล 1 และ  
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2 

 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของการจัดการองค์ความรู้ การจัดการสารสนเทศ การรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ การรักษาความลับของสารสนเทศรวมทั้ง บทบาทของผู้บริหารในการ
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เป็นผู้น าในการก าหนดส าหรับองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเป็นผู้น าในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
สร้างองค์กรเพ่ือการพัฒนาข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นความรู้ส าหรับการท างาน และท าให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 
 Conceptual framework and processes of knowledge management, management of 
information, maintaining integrity, security and confidentiality of information. Course also 
includes leadership’s role in determining the organization under constant economic, social, 
political and technological changes. The purpose is to train future knowledge management 
leaders in today’s organization of change as well as to promote information development and 
use, and ultimately become an effective learning organization. 
 
HCQ 606  การจัดการคลัง และการกระจายเวชภัณฑ์ / อุปกรณ์ทางการแพทย์        3(3-0-6)           
  (Materials Management and Distribution of Medical Supplies & Equipment) 

  วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : HCQ 601 พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถาน พยาบาล 1 และ  
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2 

 ความส าคัญและประเภทของคลังเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   
การออกแบบห้องท าความสะอาด การเก็บรักษา และเนื้อที่ใช้สอย การจัดตั้งคลังเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์  
โครงสร้างการบริหารงาน  รวมถึงมุมมองส าหรับ การบริหารงานคลังเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ของ
สถานพยาบาล ที่ประสบความส าเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ศึกษาประเภทของช่องทางการกระจาย  
กระบวนการกระจายและ การจัดหา การประเมินผลการกระจาย กลยุทธ์การวางแผนการกระจายเพ่ือความส าเร็จ
ในวงการ สถานพยาบาล และการอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของคลังและการกระจายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 Importance and types of medical supply and medical equipment warehousing, facility 
design of cleaning room, storage and functional space, setting up medical supply and medical 
equipment warehouse, management structure as well as management perspectives of 
successful healthcare organization’s medical supply and equipment stores, both domestic and 
abroad. Course also covers different types of distribution channel, distribution process, 
procurement, evaluation, strategic planning for successful distribution in healthcare as well as 
describes the roles of medical warehouses and distribution of medical supplies and equipment 
in the supply chain. 
 
กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา (Sport Management)  
SMG 601 การพัฒนาองค์กรกีฬาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                3(3-0-6)  
   (Sports Organization Development and Human Resource Management) 
 ทฤษฎีและแนวคิดของการพัฒนาองค์กรกีฬา โครงสร้างและบทบาทขององค์กรกีฬาระดับนานาชาติและ
ระดับประเทศ วัฒนธรรมองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า หลักการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
กีฬา มีการศึกษานอกสถานที ่
 Theories and concepts of sports organizational development, roles and structures of 
international and national sports organizations, corporate culture, good governance, leadership, 
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human resource management and development principles in sports organizations, field trip 
required. 
 
SMG 602 การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา                                              3(3-0-6)   
   (Sports Marketing and Sponsorship) 
 กระบวนการทางการตลาด หลักการทางการตลาดกีฬา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการ
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดกีฬา การสร้างตราและคุณค่าผลิตภัณฑ์  การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกีฬา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า การจัดการสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การเจรจาต่อรอง การท าข้อตกลงด้านสิทธิประโยชน์
และจรรยาบรรณทางการตลาดกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Marketing process, principles of sports marketing, market situation analysis, target 
markets, sports market segmentation, brand building and value creation, integrated marketing 
communication, strategic planning in sports marketing, customer relationship management, 
customer experience management, sports sponsorship, negotiation, sponsorship agreement and 
ethics in sports marketing, field trip required.  
 
SMG 603 การวางนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์การกีฬา                 3(3-0-6)  
  (Sports Policy and Strategic Management) 
 แนวคิด หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
องค์กรกีฬา  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจกีฬา 
 Concepts, principles of strategic management, developing vision, mission and strategic 
policy for sports organizations, analysis of the context for formulating a strategic management 
plan, implementation, adjustment of the plan to obtain reasonable compliance with the 
situations for each area, and negotiation in sports business.  
 
SMG 604 ผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ                    3(3–0–6) 
  (Leadership in Sports and Recreation)  
 ทักษะวิเคราะห์การเป็นผู้น าประเภทต่าง ๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ปัจจัยที่
ส่งเสริมการเป็นผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของผู้น านันทนาการที่ดีวิธีการน าและบริหารจัดการ
นันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและสถานการณ์ รวมทั้งการ
เขียนโครงการนันทนาการเพื่อน าเสนอและด าเนินโครงการนันทนาการในสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
 Types of leadership, differences and relationships between leaders and followers, 
factors promoting proficiency of leadership, characteristics of good recreational leaders, 
methods to conduct and manage recreational activities, organization of suitable recreation 
activities for individuals in various situations, and development of recreational projects for work 
places and organizations.  
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SMG 605 ภาวะผู้น าทางการจัดการกีฬา        3(2-2-5)      
            (Leadership in Sport Management)   
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการภาวะผู้น า คุณลักษณะที่จ าเป็นของผู้น า และทักษะต่าง ๆ ที่ผู้น าใช้ในการ
จัดการกีฬา องค์ประกอบของภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารจัดการ ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดการกีฬา
ในแต่ละบริบทของสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้าง องค์กร การควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการกีฬาได้  
 Concepts, theories, and principles of leadership; the characteristics of a leader and skills 
for a leader needs for sport management; the components of leadership; strategies for 
management; the importance and benefits of sport management in each social context; 
strategic planning; organizational structure; and the monitoring, assessment, and evaluating of 
the efficiency and effectiveness of sport management. 
 
SMG 606 การจัดการกีฬาขั้นสูง            3(2-2-5)     
  (Advanced Sports Management)      
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดการกีฬาตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์ สถานการณ์การจัดการกีฬาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การใช้ทรัพยากรในการจัดการกีฬา การบูรณาการ และผสมผสานทฤษฎีและแนวปฏิบัติให้
เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย การเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่
การจัดการกีฬาในระดับมาตรฐานสากล  
 Concepts, theories, and principles of sport management with good governance; analysis 
of sport management situations in both public and private sectors; usage of resources for sport 
management, integration, and mediation of theories and practices appropriate for the contexts 
of society, art and culture, religion, law, politics, and economics leading sport management to 
international standards. 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Thesis and Independent Study) 
MBA 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ         6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
 ประเด็นปัญหาจากปรากฏการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน และท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยการประยุกต์
กระบวนการวิจัย และน าเสนอวิธีการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบ
ตัวต่อตัว  
 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 698 การสอบประมวลความรู้                   0(0-0-0)  
  (Comprehensive Examinations) 
  วิชาบังคับก่อน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับให้ครบถ้วนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 การสอบประมวลความรู้ : เกณฑ์การสอบผ่านต้องอยู่ในระดับข้ันพอใจ (S) 
 Comprehensive Examination : S/U graded  
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MBA 699 วิทยานิพนธ์           12(0-36-18) 
  (Thesis) 
  วิชาบังคับก่อน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับให้ครบถ้วนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 ศึกษาและน าเสนอโครงสร้างการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบตัวต่อ
ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาทางธุรกิจ และวิธีการแก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัย และ
น าเสนอโครงร่างและแบบของการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บข้อมูลจาก
องค์การที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย น ามาวิเคราะห์และท าการประมวลผล และน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการ 
 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. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือดุษฎีนิพนธ์  
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ค้นคว้าในประเด็นที่นักศึกษาที่ความสนใจหรือมีความถนัดเพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย โดยนักศึกษา
จะต้องจัดท ารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบด้วย ความส าคัญและปัญหาของการศึกษา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ตลอดจนวิธีด าเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระ หลังจากนั้นจึงมาด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ ด าเนินการ วิเคราะห์ผลการศึกษา และจัดท ารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นจึง
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ น าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือการน าเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป็นเสร็จสิ้นการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยสมบูรณ์  
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และสรุปผลการศึกษาออกมาเป็นรายงาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง วงการวิชาการ รวมทั้งมีความสามารถที่จะแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.  ช่วงเวลา 
   3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปีที่ 2 
   3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2  
 4.  จ านวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2  
 5.  การเตรียมการ 
  นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนด้านการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อน าเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และด าเนินการ
ศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษา
สามารถนัดและขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกสัปดาห์ หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงร่างงานวิจัย และสอบ
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วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ในระบบเปิด ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้าฟังเพ่ือ
เรียนรู้ร่วมกัน  
 6. กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผล จะประเมินจากความส าคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทย์ของปัญหา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
และการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือได้ตามหลักวิชาซึ่งต้องผ่านมติ
ความเห็นชอบจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ว่าเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้มาตรฐาน
ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ส่วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะด าเนินการตามท่ีเขียนไว้ในข้อ 2 หมวดที่ 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  นักบริหารธุรกิจ 
 2. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ 
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน สรรหาและคัดเลือกบุคคล 
 4. เจ้าหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ฝึกอบรมและพัฒนาองค์การ 
 5. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ด้านการบริหารธุรกิจ 
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะบริหารธุรกิจ   ชั้น 3  อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
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