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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Business Administration Program 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Business Administration 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :  บธ.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรชัญา  
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกตงานดานธุรกิจ เพ่ิม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและผูประกอบการท่ีมีความ
ทันสมัย มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานและเปนผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรคในการนํานวัตกรรมใหมๆ 
มาใชในการจัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา นับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทาง
เศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการ
สงเสริมใหเกิดการสรางธุรกิจในระดับกลางและเล็กในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยตองมี
การสงเสริมใหเกิดการคาขายสินคาและบริการ ท่ีเปนศูนยกลางในภาคธุรกิจ ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 
ดังนั้นผูท่ีมีความรูในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึงจะเปนผูท่ีจะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ ไม
วาจะเปนธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขามชาติท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตาม
นโยบายของรัฐบาลจึงไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553 ในอันท่ีจะเสริมสราง
บุคลากรภาคธุรกิจ ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันและการเจริญเติบโต
ของสภาพแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดําเนินงานองคการภายใตระบบเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีเปาหมายใหมหาบัณฑิตมีความรูมีทักษะในการประกอบ
ธุรกิจ อีกท้ังมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจในองครวมตลอดจนมีความเปนผูนําและมี
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ท่ีมีความรู ความสามารถ มีความเปนผูนํามีความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม 
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 2. เพ่ือสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ท่ีมีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและ
ผูประกอบการท่ีมีความทันสมัย 
 3. เพ่ือสรางมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ ใหมีโลกทัศนในการวิเคราะหและปฏิบัติงานไดอยางครบ
วงจรของการดําเนินธุรกิจ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน Twilight MBA.     วันจันทร - วันศุกร  เวลา 18.00 - 21.00 น.  
   CEO MBA. / Executive MBA. วันอาทิตย   เวลา 09.00 - 19.00 น. 
  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
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 แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน กาวัดผลและ
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A     ดีเยี่ยม    4.0 
     B+     ดีมาก    3.5 
     B     ดี     3.0 
     C+     พอใช    2.5 
     C     ออนมาก   2.0 
     F     ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบั ติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่ งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. แผน ก แบบ ก2 
 1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  
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และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ 

Thai-Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 

    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
     ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดย
มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

     ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
รวมพิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
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โครงสรางหลักสูตร 
 1. แผน ก  แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก         6 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ACC  551  การบัญชีสําหรับนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
ENL  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) 
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   (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) 
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  การจดัการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี    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) 
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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) 
FIN  673  การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและตราสารอนุพันธทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
FIN  681  ตราสารอนุพันธและหลักทรัพยท่ีมีรายไดคงท่ี    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  กลยุทธการจัดซ้ือจัดหา           3(3-0-6) 
   (Procurement and Sourcing Strategy)  
LGM  682  สัมมนาโลจิสติกส           3(3-0-6) 
   (Seminar in Logistics)  
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
  แผน ก แบบ ก2   
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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 แผน ข  
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA  696  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
MBA  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 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 การบริหารโครงการ และการดําเนินงาน 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 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA 699 วิทยานิพนธ                               6(0-18-9) 
  (Thesis) 
 
 

                         รวม      9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MBA 696 การศึกษาคนควาอิสระ                   6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
MBA 698 การสอบประมวลความรูขอเขียน         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 

                รวม    6  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ACC  551 การบัญชีสําหรับนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
 รายการทางบัญชีเบื้องตน สวนประกอบของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด  การวางแผนและควบคุมการใชสารสนเทศทางการบัญชีตางๆ เพ่ือเปนเครื่องมือใหสําหรับผูบริหาร
ในการตัดสินใจและแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 
 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   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
     ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
เพ่ือเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทาง
วิชาการท่ีเปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร 
รวมท้ังหนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
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 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)  
FIN  661 การจัดการการเงิน         3(3-0-6)
   (Financial Management) 
   วิชาบังคับกอน : ACC 551 การบัญชีสําหรับนักบริหาร หรือเทียบเทา 
 เครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงิน และปญหาของการจัดการการเงิน การวิเคราะหสัดสวนการเงิน การ
ประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใชสินทรัพยถาวร การวิเคราะหการลงทุน การวัดความเสี่ยงและตนทุน
ของเงินทุน การวิเคราะหมูลคาของบริษัท นโยบายเงินปนผล และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงคใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหภาวะทางการเงินขององคการตลอดจนสามารถใชขอมูลดานการเงินเพ่ือ
การกําหนดกลยุทธองคการ 
 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. 
 
LGM  671 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน    3(3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกส การออกแบบเครือขายโลจิสติกส การรักษาระดับสินคาคงคลัง 
กลยุทธการกระจายอยางประหยัดตนทุน การคลังสินคา การขนสง การพยากรณ สําหรับกิจกรรมโลจิสติกส การ
บรรจุภัณฑ การบริการลูกคา กลยุทธโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส การวิเคราะหประเด็น
ปญหาในสายงาน โลจิสติกสท้ังระดับขององคการและระดับประเทศ องคประกอบในการจัดการหวงโซอุปทาน
ความสัมพันธของการจัดการหวงโซอุปทานกับหัวขอท่ีสําคัญสําหรับงานดานโลจิสติกส หัวขอท่ีมีผลกระทบตอ
ตนทุนและประสิทธิภาพการทํางานของวงการธุรกิจในปจจุบัน ไดแก การรวมความเสี่ยง การเพ่ิมความแปรปรวน
ในหวงโซอุปทาน การจางบุคคลท่ีสาม เปนตน 
 Definition and importance of logistics, optimal 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 information 
technologies for logistics. Logistics problems analysis on both firm and national levels. 
Component of supply chain management. Relationship between supply and main logistics. 
Topics affecting costs and efficiencies in world business, including risk pooling, bullwhip effects, 
third-party logistics services. 
 
MGT  661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)
   (Management and Organizational Behavior) 
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 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง 
ศึกษากระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ และการควบคุม  รวมถึง
การศึกษาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การติดตอสื่อสาร ความ
ขัดแยง และวัฒนธรรมองคการ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 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 :  ข้ึนอยูกับคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณา 
 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือก การกําหนดเปาหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ เพ่ือผูศึกษาจะสามารถกําหนดกลยุทธในระดับ
ตางๆ ขององคการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับท้ังสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงไดแก สภาวะการเงิน 
กําลังคนและทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมท้ังการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีจะทําให
องคการเปนผูนําธุรกิจในดานนั้นๆ ได ตลอดจนศึกษาวิเคราะหแผนธุรกิจเพ่ือการวิเคราะหความเปนไปไดใน
โครงการตางๆ 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. 
 
MGT  663 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology) 
 รูปแบบกระบวนการของการวิจัยเพ่ือใหผูศึกษาสามารถประยุกตวิธีวิจัยมาใชในการกําหนดวิธีการแกไข
ปญหาในการดําเนินธุรกิจ ท้ังทางดาน การเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต โดยใหนักศึกษาคนควาขอมูล
และวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ เพ่ือใหสามารถเสนอโครงสรางการวิจัยเพ่ือการศึกษา
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. 
 
MGT  664 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Qualitative Business Analysis) 
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 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับตัวแบบเชิงปริมาณและการประยุกตในธุรกิจ ไดแก ตัวแบบการ
กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะหขายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัว
แบบสินคาคงเหลือ ตัวแบบแถวคอย และ ตัวแบบการจําลองปญหา 
 Principles and theories related to quantitative model and their applications in business; 
linear programming model, transportation model, assignment model, network analysis, decision 
model, inventory model, queuing model, ans simulation model 
 
MKT  661 การจัดการการตลาด         3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
 การวางแผนกลยุทธและการแกปญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารจัดการทางการตลาด การ
วิเคราะหภายในและสภาพแวดลอมภายนอก การประเมินความตองการของตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา การกระจายสินคา การสงเสริมผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภคและสวนผสมทางการตลาด บทบาท
และหนาท่ีของผูบริหารทางการตลาด เขาใจหลักพ้ืนฐานการจัดการตลาด การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ราคา 
การกระจายสินคา เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ 
 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 โดยศึกษาเนนในดานกลยุทธใน
การดําเนินการ การวางแผนการผลิต การบริหารการจัดการวัสดุ การบริหารงานเชิงคุณภาพ การบริหารสินคาคง
คลัง การจัดการกระจายสินคา การจัดการโซอุปทาน ตลอดจนการจัดการโครงการตั้งแตการวางแผนโครงการ
จนกระท่ังถึงการประเมินโครงการโดยอาศัยเทคนิคในการบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
คุณภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชท่ีจะสนับสนุนในการดําเนินโครงการ  
       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. หมวดวิชาเลือก  
MBA  671 หัวขอพิเศษดานบริหารธุรกิจ       3(3-0-6) 
   (Special Topics in Business Administration) 
   หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจดานบริหารธุรกิจโดยไดรับการเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร 
 Special topics in business administration and related fields consent by director of the 
program  
 
 • กลุมวิชาการจัดการ (Management) 
HRM  671 กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
   (Human Resource Strategy) 
 กระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและการออกแบบงาน การวางแผน
กําลังคน การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารคาตอบแทนในรูปคาจางและเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย และ
ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของกําลังคนในองคการเพ่ือให
มีกําลังคนท่ีสามารถทํางานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 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) 
 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจขามชาติและธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการธุรกิจขามชาติ 
ตลอดจนศึกษาถึงการจัดการตลาดของธุรกิจขามชาติ 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) 
 แนวความคิดของผูนํา ผูประกอบการและการสรางทีมงาน ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และกลยุทธ
การเปนผูนํา ผูประกอบการ และการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล ทักษะในการเปนผูนําผูประกอบการและมี
กลยุทธในการทํางานเปนทีม 
 Concept of leadership, entrepreneurship and team building; role, responsibility, and 
strategy to develop leadership entrepreneurship and team building skill. 
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MGT  681 การสรางนวัตกรรม การจัดการความรูและการเปล่ียนแปลงองคการ   3(3-0-6) 
   (Innovation, Knowledge Management and Organization Change) 
 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวตกรรมตลอดจนบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําในการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับองคการ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี เพ่ือใหผูศึกษาสามารถเปนผูนําในการสรางนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ รวมถึงการศึกษา
การจัดการความรู การสรางองคการเพ่ือการพัฒนาขอมูลและใชขอมูลเพ่ือเปนความรูสําหรับการทํางาน และทําให
เกิดองคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 
 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) 
 ประเด็นปญหาดานจริยธรรมในบริบทของธุรกิจ คําจํากัดความของจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับขอปฏิบัติทาง
ศีลธรรม และคานิยมของสังคมท่ีใชในกระบวนการการใชเหตุและผล รวมท้ังการตัดสินใจและพฤติกรรมท่ีมีผลมา
จากกระบวนการใชเหตุและผลนั้นๆ กรอบความคิดทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
ประเด็นเก่ียวกับการตัดสินใจทางจริยธรรมโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนาดใหญ
และขอปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทเหลานั้น ตลอดจนการศึกษาวิธีการดําเนินการในรูปแบบของบรรษัทภิบาล
ขององคการธุรกิจ 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). 
 
 • กลุมวิชาธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส (e-Business) 
EBS  661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการวางแผนและการควบคุมท้ังองคการ  การวางแผนเชิงกล
ยุทธดานไอที  การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงานขามองคการ การวางแผนทรัพยากรขององคการ 
กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาการจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเก้ือหนุนรวม ระบบฉลาด การจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเรื่องบุคลากรของระบบ ท้ังนี้เพ่ือผูศึกษาสามารถจัดทําธุรกิจโดยการใช
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน 
 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 
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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. 
 
EBS  671 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Management) 
 รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ การสรางชุมชน
ทางอิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการโซอุปทาน  กฎหมายของทองถ่ิน
และของนานาชาติ กลยุทธและปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ การโฆษณา การจัดซ้ือ ระบบ/วิธีการชําระเงิน การสง
สินคา เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (อีดีไอ) 
ระบบโลจิสติกส การทําโครงการเปนกลุมเพ่ือศึกษาและใหคําแนะนําแกธุรกิจจริงในการลงทุนดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
 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) 
 ผลกระทบของการใชอินเตอรเน็ตกับงานการตลาดดั้งเดิมและหนาท่ีอ่ืนในองคการท่ีเก่ียวของ สํารวจ
ปจจุบันและโอกาสในอนาคตในการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการตลาดสินคาและบริการประเภทตางๆ  การใช
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสามารถการแขงขัน การใช
อินเตอรเน็ตในหลายๆ หนาท่ีขององคการท่ีมีผลตอวิธีดําเนินธุรกิจในยุคนี้ ไดแก การโฆษณา การสราง ขยาย และ
เพ่ิมยี่หอหรือลักษณะโดดเดนทางการคา การบริการลูกคา การสื่อสารภายในและภายนอกองคการ การวัดผลการ
แขงขันทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและการตลาด การออกแบบชองทางทางการคา การประเมินผลการใชอินเตอรเน็ต
ในทางการตลาด การวิเคราะหเทคนิคการตลาดบนอินเตอรเน็ต การพิจารณาสวนผสมการตลาดบนอินเตอรเน็ต
และแบบดั้งเดิม รูปแบบจําลองทางธุรกิจท่ีปรากฏบนเว็บและการประเมินผลสําหรับธุรกิจประเภทตางๆ การศึกษา
ความเปนไปไดและการวิเคราะหความคุมทุนโดยใชกรณีศึกษา 
 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.  
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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) 
 กลยุทธของธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส การศึกษาจุดออน จุดแข็งขององคการและการแสวงหาโอกาสใน
ตลาดของธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะในการกําหนดกลยุทธธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกส ท่ีจะ
สามารถเปนผูนําธุรกิจในสินคาและบริการ ซ่ึงใชชองทางการตลาดผานอิเล็กทรอนิกส 
 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  682 เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Business Models and Technologies) 
 รูปแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บทบาทของเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตรผลิตภัณฑสารสนเทศ 
ผลกระทบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอกลยุทธองคการและโครงสรางอุตสาหกรรม กลยุทธท่ีประสบผลสําเร็จ 
และปญหาตางๆของประยุกตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในองคการและประชาคมอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีตางๆ 
ท่ีประยุกตใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึง ทิศทางของเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล พอรทอล ระบบ
คนหาขาวสารขอมูล การออกแบบเว็บไซตและการจัดการเว็บไซต ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส และความ
ปลอดภัย ฐานขอมูลบนเว็บ และเซิรฟเวอรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นักศึกษาจะทําโครงงานกลุมและเสนอ
ผลงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 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) 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หัวขอท่ีกลาวถึงประกอบดวย เหตุผลในการนําและติดตั้งระบบการ
วางแผนทรพัยากรวิสาหกิจ การเลือกแขนงสําหรับระบบวางแผน ทรัพยากรวิสาหกิจ  การผสมผสานกระบวนการ 
และข้ันตอนของ ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจความทาทายในการติดต้ังระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจใหประสบผลสําเร็จ 
 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. 
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 • กลุมวิชาการตลาด (Marketing) 
MKT  671 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior Analysis) 
 พฤติกรรมผูบริโภคในดานสังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หัวขอศึกษารวมถึงแรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการ สํารวจและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค ตลอดจนวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือท่ีจะกําหนดกลยุทธดานการตลาด การจัดการลูกคาสัมพันธ 
และการจัดการผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 
 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 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร     3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication) 
 การสื่อสารทางการตลาด วัตถุประสงคทางการสงเสริมทางการตลาด กระบวนการวางแผนกลยุทธการ
สงเสริม ผลของการโฆษณาและการสงเสริมการขายในการดึงดูดลูกคา การจัดสรรงบประมาณใหกิจกรรมตางๆ 
ของการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณทางการตลาดและพฤติกรรมของผูซ้ือในการเอาชนะใจ
ลูกคา ปจจัยการสื่อสารตางๆ ท่ีมีประสิทธิผลตอการสงเสริมการตลาด ใชการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา 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) 
 กลยุทธการตลาดของผูบริหารผลิตภัณฑ แนวความคิดการตลาดสมัยใหมของผลิตภัณฑ การนําผลิตภัณฑ
เขาสูตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของสินคาเพ่ือใหตัดสินใจเก่ียวกับตราสินคา 
การวางแผนสรางตราสินคาในเศรษฐกิจยุคใหม กลยุทธในการสรางความจงรักภักดีตราสินคา ทบทวนการกําหนด
ตําแหนงตราสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันจากภายในและตางประเทศ ตลอดจนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑและตราสินคา เพ่ือสามารถวิเคราะหวางแผนและกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดไดอยางเหมาะสม 
 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  681 การตลาดระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   (International Marketing) 
 การวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ ประเด็นการบริหารจัดการทาง
การตลาด การแสวงหาโอกาส ปจจัยและแรงกดดันในการแขงขัน การประเมินกลยุทธ การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการการตลาดเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยทางการเงิน ท่ี
มีผลตอการตลาดระหวางประเทศ 
 Strategic planning and operating international marketing.  Topics include: managerial 
issues in marketing; identification of opportunities; competitive forces; strategic evaluation; 
developing decision-making 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) 
 การพัฒนาและการนํากลยุทธและแผนทางการตลาดไปใชปฏิบัติ ซ่ึงมีหัวขอในการกําหนดกลยุทธ 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 
 
 • กลุมวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) 
FIN  671  การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมสินทรัพยลงทุน    3(3-0-6) 
   (Securities Analysis and Portfolio Management) 
   วิชาบังคับกอน : FIN 661 การจัดการการเงิน 
 วิธีการในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และศึกษาถึงหลักการ
พ้ืนฐานในกระบวนการจัดการกลุมสินทรัพยลงทุนภายใตเง่ือนไขการลงทุนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการจัดการ
ลงทุน 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 specifi¬c scenarios, 
including the investment setting, investment policy, and asset allocation. 
 
FIN  672  การเงินธรุกิจระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   (International Corporate Finance) 
 ตลาดการเงินระหวางประเทศและระบบการเงินของบริษัทท่ีมีธุรกรรมในตางประเทศ โดยศึกษาถึง
การตลาดระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
ตลาดอนุพันธของอัตราแลกเปลี่ยน การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศและโครงสรางของเงินทุน 
การตัดสนิใจในการลงทุน  
 International financial markets and the financial operations of a firm that doing business 
within the international environment. The topics covered international markets, international 
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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.   
 
FIN  673 การจัดการความเส่ียงของธุรกิจและตราสารอนุพันธทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
 การใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมมูลคาของกิจการใหสูงสุด แนะนําถึง
เครื่องมือทางการเงินท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในการบริหารความเสี่ยงดวยตราสารอนุพันธ และปองกันความ
เสียหายของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงการระบุ การจัดการ การประเมินผล และการเฝาระวัง ความเสี่ยงทางการเงิน
ท่ีบริษัทตองเผชิญ ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินคาโภคภัณฑ และ
ราคาหลักทรัพย  เนนหนักในการใชตราสารอนุพันธทางการเงินท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมทางการเงินเขา
มาใชในการบริหารความเสี่ยงและเพ่ิมมูลคาของธุรกิจ 
 Using financial derivatives to maximize firm value through risk management .It introduces 
necessary financial tools for managers to effectively hedge with derivatives and protect firms 
from losses. Topics covered include the identification, management, evaluation, and monitoring 
of the financial price risks facing a corporation. These risks arise from unexpected changes in 
interest rates, foreign exchange rates, commodity prices and security prices. The course is more 
concerned about how to use existing financial derivatives as well as financial innovation to 
manage risks in order to add value to the firm. 
 
FIN  681 ตราสารอนุพันธและหลักทรัพยท่ีมีรายไดคงท่ี    3(3-0-6) 
   (Derivatives and Fixed Income)  
 การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีรายไดคงท่ี โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของพันธบัตร เครื่องมือในการประเมิน
มูลคา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร รวมถึงการศึกษาในการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ อาทิ สัญญาฟอรเวิรด สัญญาฟวเจอรส สัญญาออปชั่น และธุรกรรม สวอป โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 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 เพ่ือการวิเคราะหงบการเงิน การประเมิน
มูลคาพันธบัตร การประเมินมูลคาตราสารทุนโดยใชวิธีการวิเคราะหจากการคิดลดเงินปนผล และกระแสเงินสด
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อิสระ การวิเคราะหสมการถดถอย ออปชั่นทางการเงิน และเทคนิคการวิเคราะหความสมดุลของกลุมหลักทรัพย
ลงทุน 
 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.  
 
 • กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส (Logistics Management) 
LGM  672  การจัดการขนสง          3(3-0-6) 
   (Transportation Management)   
 ขอบเขตของการจัดการขนสงครอบคลุมหัวขอท่ีเก่ียวของคือ ความสําคัญและประเภทของการขนสง การ
บริหารงานขนสง การบริการลูกคา การดําเนินการกระจาย การออกแบบอุปกรณและการดําเนินการ การเลือก
พาหนะ การคํานวณตนทุนการขนสง การสรางเครือขาย การเจรจาตอรอง และกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้น
จะเรียนรูในแงการวิเคราะหตัวอยางทางธุรกิจ กลยุทธท่ีเก่ียวกับนโยบายการจัดการขนสง การจัดการปญหาและ
โอกาสการบรรทุก  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.   
   
LGM  673     การจัดการสินคาคงคลังและการกระจายสินคา   3(3-0-6) 
   (Warehouse and Distribution Management)  
 ความสําคัญของคลังสินคา  ประเภทของคลังสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   การออกแบบคลังสินคา
และเนื้อท่ีใชสอย การจัดตั้งคลังสินคา  โครงสรางการบริหารงาน  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูประกอบกิจการ
คลังสินคา เสริมมุมมองสําหรับการบริหารงานคลังสินคาของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จท้ังในประเทศและ
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  681 กลยุทธการจัดซ้ือจัดหา          3(3-0-6) 
   (Procurement and Sourcing Strategy)   
 ความสําคัญของการจัดซ้ือจัดหา  การพัฒนาและการใชกลยุทธการจัดหา การประเมินผลการจัดซ้ือ กล
ยุทธการจัดหาภายนอก การประเมินและการเลือกผูขายปจจัยการผลิต การจัดการความสัมพันธกับผูขายปจจัย
การผลิตตลอดจนการพัฒนา การจัดการราคาในเชิงกลยุทธ การจัดหาระดับโลก การเจรจาตอรอง การจัดการขอ
สัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานจัดหา และจริยธรรมในการจัดซ้ือ นอกจากนั้นจะไดเรียนรูเก่ียวกับ
ความสัมพันธของการจัดซ้ือจัดหากับหวงโซอุปทาน และกรณีศึกษาท่ีเปนแนวทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นนํา 
 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. 
 
LGM  682 สัมมนาโลจิสติกส         3(3-0-6) 
   (Seminar in Logistics) 
 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานท่ีดําเนินอยูในธุรกิจปจจุบัน  การพัฒนาของโลจิสติกส  เทคโนโลยี
ทางโลจิสติกสท่ีใชในประเทศ  กลยุทธโลจิสติกสของบริษัทชั้นนํา  มีการเรียนโดยใชกรณีศึกษาท้ังจากในประเทศ
และตางประเทศ  จัดทัศนศึกษา เพ่ือเปดมุมมองในภาคปฏิบัติของวงการโลจิสติกส   มุงเนนใหนักศึกษาคนควา
กรณีศึกษาตามความสนใจเพ่ือมุงสูการเขาใจสภาพปญหาและสรุปแนวทางการปรับปรุง 
 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. 
 
 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ (Thesis and Independent Study) 
MBA  696 การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 ประเด็นปญหาจากปรากฏการณทางธุรกิจในปจจุบัน และทําการวิเคราะหปญหาโดยการประยุกต
กระบวนการวิจัย และนําเสนอวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาแบบ
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. 
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MBA  698 การสอบประมวลความรู           0(0-0-0)  
   (Comprehensive Examinations) 
   วิชาบังคับกอน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับใหครบถวนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
 การสอบประมวลความรู : เกณฑการสอบผานตองอยูในระดับข้ันพอใจ (S) 
 Comprehensive Examination : S/U graded  
 
MBA  699 วิทยานิพนธ          12(0-36-18) 
   (Thesis) 
     วิชาบังคับกอน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับใหครบถวนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
 ศึกษาและนําเสนอโครงสรางการวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอ
ตัว โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาวิเคราะหถึงปญหาทางธุรกิจ และวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการวิจัย และ
นําเสนอโครงรางและแบบของการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บขอมูลจาก
องคการท่ีเปนกลุมเปาหมาย นํามาวิเคราะหและทําการประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา
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. 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักบริหารธุรกิจ 
 2. นักบริหารโครงการ 
 3. ผูจัดการฝายบริหาร และฝายตางๆ ในองคการ 
 4. นักวิจัย นักวางแผนสื่อโฆษณา 
 5. เจาหนาท่ีวิเคราะหงาน สรรหาและคัดเลือกบุคคล 
 6. เจาหนาท่ีวางแผน วิเคราะหปญหา ฝกอบรมและพัฒนาองคการ 
 7. นักบริหารสินคาคงคลัง นักวิเคราะหระบบงาน 
 8. อาชีพอิสระอ่ืนๆ ดานการบริหารธุรกิจ 
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