คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษาที่ไดรบั
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
โครงสรางหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก2 เปนหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และศึกษารายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต รวมเรียนไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
 แผน ข เปนหลักสูตรที่มีการทํารายงานการศึกษาอิสระไมนอยกวา 6 หนวยกิต
และศึกษารายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต รวมเรียนไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
การจัดการศึกษา
ภาคปกติ เรียนวันเสาร – อาทิตย
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 88,000 บาท
โดยแบงชําระคาธรรมเนียมฯ ออกเปน 4 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่
คาธรรมเนียม
(บาท)

1
22,000

2
22,000

3
22,000

4
22,000

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูที่จะเขามาศึกษาในหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปให เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1) แผน ก แบบ ก2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากไดรับการพิจารณาให
เขาศึกษาจะตองลงเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
2) แผน ข เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา
จะตองลงเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

แผนการเรียน


แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
BA8100
HR8102
GM8114
MB5208

ชื่อวิชา
ความรูพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ
นวัตกรรมการผลิตและการจัดการดําเนินการ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับพื้นฐาน
บังคับ
บังคับ
บังคับ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

บังคับ
เลือก
เลือก

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)
3

บังคับ
วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
AC8102
MK8111
GM8205
GM8215

ชื่อวิชา
การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพื่อ
การตัดสินใจ
การจัดการการตลาดสมัยใหม
การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
สัมมนาประเด็นสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
GM8209
TH5900

ชื่อวิชา
การวิจัยเชิงประยุกตทางธุรกิจ
วิทยานิพนธ
(การเตรียมโครงรางและเตรียมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ)

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
TH5900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
(การรวบรวม การวิเคราะหขอมูลและ
การสอบเลมสมบูรณ)

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ



แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
BA8100
HR8102
GM8114
MB5208

ชื่อวิชา
ความรูพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ
นวัตกรรมการผลิตและการจัดการดําเนินการ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับพื้นฐาน
บังคับ
บังคับ
บังคับ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

บังคับ
เลือก
เลือก

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
AC8102
MK8111
GM8205
GM8215

ชื่อวิชา
การจัดการทางการบัญชีและการเงิน
เพื่อการตัดสินใจ
การจัดการการตลาดสมัยใหม
การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
สัมมนาประเด็นสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

กลุมวิชา

GM8209
GM8217

การวิจัยเชิงประยุกตทางธุรกิจ
ความเปนผูประกอบการองคกร

3(3-0-6)
3(3-0-6)

บังคับ
เลือก

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
GM8216
IS6900

ชื่อวิชา
สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การศึกษาอิสระ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)
6

เลือก
การศึกษาอิสระ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาไมนับหนวยกิต
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

BA8100

ความรูพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Foundation of Business Administration)
แนวคิดการบริหารงาน การวางแผนการดําเนินการ การใชขอมูลเพื่ อวางกลยุ ทธภ ายใต ความเสี่ยงและความ
ทาทายทางธุรกิจ เทคนิคการบริหารจัดการ การควบคุมและการประเมินแผนงานการดําเนินงานดานการตลาด ดานการจัดการ
ดานการบัญชีและการเงิน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
หมวดวิชาบังคับ
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

AC8102

การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Accounting and Financial Management for Decision Making)
หลักการและระบบการบริหารจัดการบัญชีและการเงินที่มีอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต รวมไปถึงการ
ประยุกตใชการจัดการทางบัญชีเพื่อจัดการทรัพยากรภายในองคกร และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศ
ทางบัญชีมาใชในองคกร การจัดการการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินทุน การเงิน
และการลงทุนระหวางประเทศ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนภายใตความเสี่ยง จริยธรรมการจัดการการเงิน และการ
วิเคราะหกรณีศกึ ษาการจัดการการเงินในสถานการณปจจุบัน
GM8114

นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Management Innovation)
แนวคิดของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ ขอบเขตของนวัตกรรมการ
จัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายในของธุรกิจ การกํ าหนดกลยุท ธ องคการเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันอยางยั่งยืนบนพื้นฐานจริยธรรม การใชกระบวนการทางความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจในเชิงรุก และการวิเคราะหกรณีศึกษา

รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

GM8209

การวิจัยเชิงประยุกตทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Applied Research in Business)
การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยเชิงประยุทธ การวางกรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การกําหนด
ประชากรและตัวอยาง การเก็บขอมูล การสรางเครื่องมือในการเก็บ ขอมูล การวิเคราะหและการทดสอบสมมุติฐานโดยใช
เครื่ องมือ ทางสถิ ติ สรุ ป ผล การอภิป รายผล และการนําผลวิจัยไปใชแ ก ไ ขและพั ฒ นาองคก รให สอดคล องกั บ สถานการณ
การดําเนินงานทางธุรกิจ
HR8102

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Human Resource Management)
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย เทคนิคและกลยุทธที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของกําลังคนในองคกร กลยุทธการขับเคลื่อนองคกรดวยทุนมนุษย
อยางมีจริยธรรม
MB5208

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการดําเนินงาน
3(3-0-6)
(Production Innovation and Operation Management)
องคประกอบของระบบการผลิตสินคาและบริการ การดําเนินโครงการขนาดใหญ หลักการและวิธีในการจัดการ
การผลิต กระบวนการและหนาที่ การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณ ฑ การวางแผนและออกแบบการผลิ ตและ
กระบวนการผลิต การสรางนวัตกรรมการผลิต การกําหนดมาตรฐานการผลิต การจัดการการผลิตเชิงกลยุทธเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขั นทางธุรกิจ การควบคุมการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง และการวิเคราะห กรณีศึกษาการบริหาร
การผลิตในสถานการณปจจุบัน
MK8111

การจัดการการตลาดสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Marketing Management)
แนวคิดการตลาดยุคใหม กลยุทธการตลาดทั้งสินคาและบริการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด
การวิเคราะหพฤติกรรมตลาดผูซื้อและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล การวางแผนการตลาด การปฏิ บัติการ การควบคุม
กิจกรรมทางการตลาดและการประเมินผลกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจในสถานการณปจจุบัน เนนการฝกปฏิบัติพัฒนา
แผนการตลาดของธุรกิจทองถิ่นที่สามารถนําไปประยุกตไดจริงอยางมีจริยธรรม

หมวดวิชาเลือก
รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

AC8103

กลยุทธทางการบัญชีสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Accounting for Business)
การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การกําหนดกลยุทธทางบัญชี การจัดการภาษีอากรธุรกิจเพื่อประโยชน
ทางธุรกิจ การจัดการขอมูลการบัญชีของธุรกิจแตละประเภทเพื่อใชในการตัดสินใจของธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธทางการบัญชี
AC8104

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Accounting Information System for Business Management)
หลักการ แนวคิด ลักษณะและประโยชนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบระบบบัญชีใหครอบคลุม
ถึงระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในใหสอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกิจการประเภทตางๆ รวมถึงการประยุกตใชสารสนเทศทางบัญชีเพื่อใชในการจัดการ และการตัดสินใจแกไขปญหาทาง
ธุรกิจอยางมืออาชีพ
AC8203

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Internal Control and Auditing)
แนวคิด วัตถุประสงค และองคประกอบของการควบคุมภายในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง ศึกษาถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ
และจริ ย ธรรมของผูตรวจสอบภายใน มาตรฐานและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ เทคนิ คการ
ตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ และการเขียนรายงานการตรวจสอบ
GM8115

การบริหารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Project and Business Plan Management)
การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด บทสรุปผูบริหาร องคประกอบของแผน
ธุรกิจ แผนความเสี่ยง การบูรณาการหนาที่งานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ การบริหารโครงการ การจัดการแผนธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ
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GM8116

การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจสตารทอัพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and Startup Business Management)
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ บทบาทของผูประกอบการที่มีตอทองถิ่น เศรษฐกิจและสังคมโลก บทบาท
ของผูประกอบการในการเปนผูนํา องคกร การพัฒนาศั กยภาพการเปนผูป ระกอบการสตาร ท อั พ ผูป ระกอบการเพื่อสั ง คม
การจัดการความเสี่ยง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของผูประกอบการ แนวคิดการสรางธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการประกอบธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ กรณีศึกษากลยุทธของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
GM8117

การจัดการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity and Business Innovation Management)
ความสํ า คั ญ ของความคิ ด สร า งสรรค แ ละนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ผลกระทบจากความคิ ด สร า งสรรค ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปจจุบันและอนาคต วิธีการจัดการความคิดสรางสรรค กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคโดยใช
เทคนิ คการจั ดการที่เหมาะสม การพัฒ นาโมเดลทางธุ รกิ จ และโครงสรางขององค กรอย า งสร า งสรรค และการวิ เ คราะห
กรณีศกึ ษาและศึกษาตัวอยางขององคกรที่มีการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการดําเนินงานธุรกิจ
GM8205

การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Logistics Management for International Business)
หลักการของโลจิสติกส การจัดการโลจิสติกสทั้งในดานนโยบาย และการดําเนินงานโลจิสติกสระหวางประเทศ
การวิเคราะหและการแกปญหาตางๆ ของธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายการคาระหวางประเทศ กลยุทธธุรกิจ
ระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการออกแบบการจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
GM8206 การวิเคราะหความเสี่ยงและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision Making and Risk Analysis)
หลักการและการวิเคราะหความเสี่ยง กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่มีนัยสําคัญ
ตอการตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยใชหลักสถิติ การทดสอบสมมติฐานและการสรางโมเดลเพื่ออธิบายและพยากรณ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ
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GM8210

การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Cost Management)
หลักการจัดการตนทุนทางธุ รกิจ ความสําคัญของตนทุนที่มีตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุร กิ จ
กลยุทธที่เกี่ยวกับของกับการจัดการตนทุน การควบคุมตนทุนเพื่อสรางประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห ความ
คุมคาของตนทุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกธุรกิจอยางมีจริยธรรม
GM8211

การจัดการหวงโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Supply Chain Management Strategy)
การจัดการหวงโซอุปทานเชิงกลยุทธ กลยุทธการจัดซื้อจัดหา การจัดการการขนสง การออกแบบสินคา การบริหาร
การผลิต การกระจายสินคา และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการวางแผนการจัดการหวงโซอุปทานอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการหวงโซอุปทานเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และการวิเคราะห
กรณีศกึ ษา
GM8212

กลยุทธธุรกิจระดับทองถิ่นและระดับโลก
3(3-0-6)
(Local and Global Business Strategy)
กลยุทธธุรกิจระดับ ทองถิ่นและระดับโลก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกประเทศเพื่อเขาสูตลาดตางประเทศ
กลยุ ท ธ ก ารเขา สู ตลาดตางประเทศ การคา ในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษและการคาชายแดน การจั ดการหน า ที่ตา งๆ ในองค การ
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการหวงโซอุปทาน การตลาด การเงิน จริยธรรมในธุรกิจระดับทองถิ่นและระดับโลก และ
การวิเคราะหกรณีศึกษา
GM8213

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(The King's Philosophy for Sustainable Development)
หลักการและแนวคิด การประยุกตใชศาสตรพระราชาในการพัฒนาธุรกิจ การสรางรากฐานทางธุรกิจบนพื้นฐาน
ความสุขที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงระหวางการดําเนินธุรกิจและศาสตรพระราชาบนหลักการเขาใจ เขาถึงและพัฒนาเพื่อสรางความ
ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
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GM8214

สัมมนาสถานการณการคาชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
(Seminar on Border Trade and Special Economic Zone)
สถานการณและนโยบายการคาชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปจ จัยที่สงผลตอสถานการณการคาชายแดน
กลยุทธการแขงขันสําหรับธุรกิจการคาชายแดนและผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนนการสัมมนา วิเคราะหกรณีศึกษา
การศึกษาดูงานและเรียนรูสถานการณจากผูประกอบการจริงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
GM8215

สัมมนาประเด็นสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Current Issues)
การวิ เ คราะห ป ระเด็ น ทางธุ ร กิ จ ที่ทั น สมั ยและน า สนใจ การแก ไ ขป ญ หาและตั ด สิ น ใจทางด า นธุ ร กิ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพ การนําทฤษฏีไปประยุกตใชในกรณีศึกษาทั้งในทองถิ่น และระดับประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ
การทํางานรวมกันเปนทีม และการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางธุรกิจ
GM8216

สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
(Seminar in Small and Medium Enterprises Management)
การจั ดการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อ ม การวิเ คราะห สถานการณและการวางแผนธุร กิ จขนาดกลางและ
ขนาดยอม การวิเคราะหวิจารณปญหา แนวทางเลือกในการแกปญหา การจัดการและการใชกลยุทธของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวที่เปนปจจุบันและเกิดขึ้นจริง เพื่อตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและกลยุทธทาง
ธุรกิจไดอยางถูกตองเหมาะสม
GM8217 ความเปนผูประกอบการองคกร
3(3-0-6)
(Corporate Entrepreneurship)
แนวคิดของความเปนผูป ระกอบการ รูป แบบของความเปนผูป ระกอบการในองค กรผู ประกอบการในภาครัฐ
การจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ยใ นองคก รที่มีป ระสิทธิ ภ าพ กลยุท ธ ความเป นผูป ระกอบการ กฎหมายสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ
การพั ฒ นาวัฒ นธรรมองคก รของผูประกอบการ ผู ป ระกอบการเพื่อ สังคม การควบคุ ม และประเมิน ผลการดํ า เนิ นงานของ
ผูประกอบการ
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GM8218 การจําลองสถานการณการจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
(Simulation in Business Crisis Management)
หลักการและสภาวะที่กอใหเกิดวิกฤตและความเสี่ยงในธุรกิ จองคกร ลักษณะและรูปแบบของวิกฤตทางธุ รกิจ
โอกาสที่จะเกิดความวิกฤต ผลกระทบของวิกฤตตอการจัดการองคกร การวัดและประเมินมูลคาความวิกฤต วิกฤตการดําเนินงาน
การเงิน กระบวนการ การจําลองสถานการณการจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการวิกฤต จริยธรรม
ของผูบริหารและธรรมาภิบาลในการจัดการวิกฤต
HR8103

ภาวะผูนําอนาคตและการจัดการทีมงาน
3(3-0-6)
(Future Leadership and Team Management)
หลักการและประเภทของผูนํา ลักษณะภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของผูนําในการบริหารองคกร การ
พั ฒนาภาวะผูนํา การสรางวิสัยทัศน การนําผูตามที่แตกตางกันในสถานการณตางๆ กั นรวมทั้งภาวะวิกฤติ การสรางระบบ
ที่ดีในองคกร การสรางคุณคารวมและจัดการวัฒนธรรมองคกร ภาวะผูนําในยุคการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต การสรางและ
การพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทํางาน การสรางความผูกพัน
HR8104

การวางแผนและจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
(Human Capital Planning and Management)
ความสําคัญของทุนมนุษย การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนกําลังคน การจัดการทุน
มนุษย การใชเทคนิคตางๆ การประเมินผล การกําหนดกลยุทธดานตางๆ ทางทรัพยากรมนุษย การสรางและการพั ฒนาทุน
มนุษยในองคกร การพัฒนาองคกรและการบริหารผลการปฏิบัติงานความสามารถของมนุษย และการบริหารทรัพยากรมนุษย
สมัยใหม
HR8201

การจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
(Conﬂict Management)
หลักการและแนวคิด ความขัดแยง ตัวแบบของความขัดแยง แหลงที่มาของความขัดแยงในระดับกลุมและระดับ
องค กร ความสั มพันธ ระหว างความขัดแยง และประสิท ธิผลขององค กร กลยุท ธ การจั ด การความขั ดแย งในองค กรและการ
ดําเนินการ ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง การวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการความขัดแยงมีประสิทธิภาพและลมเหลวใน
องคกรธุรกิจ
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MB5201

การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
แนวคิดทางการเงิน ระบบการเงิน และการดําเนินงานการเงิ นของสถาบั นที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ระหวา งประเทศ
การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงินระหวางทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารโครงสรางตนทุนเงินทุน การกูยืมใน
ตลาดการเงินภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี กฎหมาย และนโยบายของรัฐในแต ละประเทศและกลุมประเทศ
รวมทั้งการจัดการสินทรัพยและหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ
MB5202

นโยบายและการวิเคราะหการลงทุน
3(3-0-6)
(Policy and Investment Analysis)
การวางแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน การกําหนดกลยุทธการลงทุน การวิเคราะหและการตัดสินใจเพื่อการ
ลงทุน วิเคราะหและจัดการกลุมหลักทรัพย การลดความเสี่ยงจากการลงทุน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจ
ในประเทศไทยรวมทั้งในกลุมประเทศอาเซียน
MB5206

การจัดการการเงินรวมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Financial Management)
หลักการจัดการทางการเงินรวมสมัย ทฤษฎีตัวแทน การประเมินมูลคาทางการเงิน การเงินเพื่อธุรกรรมทางการคา
เครื่องมือทางการเงินสําหรับการจัดการความเสี่ยง การติดตอสื่อสารทางการเงิน ธรรมาภิบาลทางการเงิน วิวัฒนาการของการ
จัดการการเงิน การวิเคราะหปญหาทางการเงินและกรณีศึกษาปรากฎการณทางการเงินที่สําคัญของโลก
MB5207

การจัดการการเงินยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Financial Management)
หลักการจัดการทางการเงิน วิเคราะหสถานการณการปรับตัวของอุตสาหกรรมการเงิน โครงสรางพื้นฐานทาง
การเงิน การขยายตัวของการใชเทคโนโลยีทางการเงิน ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ระบบ e-Payment การสงเสริมและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนเปาหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผลของการจัดการการเงินดิจิทัล

รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

MK8109

การสรางคุณคาและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Value Creation and Product Innovation)
แนวคิดการสรางคุณคาและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ การพัฒนานวั ตกรรม การกํ าหนดคุณสมบัติ การพัฒนา
ตราสินคา การเพิ่มคุณคาสินคาตอผูบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ การวางตําแหนงสินคา การจัดกิจกรรมสงเสริมทางการ
ตลาด การวิเคราะหสถานการณการแขงขันทางการตลาด กรณีศึกษานวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในการสรางคุณคาใหแก
ผลิตภัณฑ
MK8110

การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(E-Commerce Management and Digital Marketing)
การจั ด การพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หลั ก การตลาดดิ จิ ทั ล การประยุ ก ต ห ลั ก การตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในสั งคมดิจิทัล การใชสื่อดิจิทัลในฐานะที่เปนช องทางการจัดจํ าหนายและชองทางการตลาดระหว างประเทศ
การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด ที่ใชสื่อดิจิทัลในฐานะที่เปนชองทางการติดตอสื่อสารแบบสองทาง พฤติกรรมของผูบริโภคใน
การรับรูและใชสื่อดิจิทัล การกําหนดกลยุทธการตลาดดิจิทัล
MK8219

การจัดการแบรนดเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Branding Management)
การจัดการแบรนด ความสัมพันธระหวา งแบรนดกับป จจัย ทางการตลาด องคประกอบของการสรางแบรนด
อิทธิพลของแบรนดที่มีตอพฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจของผูบริโภค กลยุทธการใช แบรนดเพื่อการตลาด การสื่อสารทาง
การตลาด การสรางสรรคแบรนด ใหม การพัฒนาแบรนดสําหรั บสินค าเดิมใหรว มสมั ย การประเมินคุ ณค า แบรนดกั บ และ
ประสิทธิภาพของแบรนด
MK8220

กลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
(Strategic Marketing for Small and Medium Enterprises)
การพัฒนากลยุทธการตลาด การจัดทําแผนทางการตลาด การสื่อสารการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม การใชกรณีศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงปญหาและการวิเคราะหทางแกไขในเชิงปฏิบัติ และการปรับทิศทางกลยุทธและการ
สื่อสารการตลาดใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ

รหัส

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

TH5900

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
(Thesis)
ศึกษาวิจัยในปญหาเฉพาะทางบริห ารธุรกิจที่ผูเรียนสนใจ ที่จะทําใหเพิ่มพูนองคความรูทางบริหารธุรกิจ มีการ
ออกแบบการวิจัยตามระเบีย บวิ ธีที่ถูกตอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เขียนและนําเสนอผลการศึ กษาวิท ยานิ พนธได อยา ง
ครบถวนและมีจริยธรรม รวมทั้งเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
IS6900

การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
(Independent Study)
ศึกษาคน ควา ในเรื่องเกี่ย วกับ ประเด็นทางธุรกิจ ที่นาสนใจ โดยจั ดทํ าอยู ในรู ป แบบรายงานขนาดยาว อาจใช
ระเบียบวิธีวิจัยหรือการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อคนควาคําตอบ โดยมีอาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล ทั้งนี้ตองผานการสอบหัว
เรื่องและตัวเลมโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ
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