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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
1. ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program  
in Business  Administration 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Business  
Administration) 

ชื่อยอ ภาษาไทย บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
ภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business Administration) 
 

3. ระยะเวลาการศึกษา 
ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 

4. คาธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชา         

ครบตามหลักสูตร หากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 

 
5. โครงสรางหลักสูตร  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 39 หนวยกิต 
 5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผน ก  แบบ ก2 39 หนวยกิต 
 5.2 โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ 27  หนวยกิต 
หมวดท่ี 2 หมวดวิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 

                    หมวดท่ี 3 หมวดวิชาเสริม   9  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
 
 
 
6.  รายวิชาตามหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ   27  หนวยกิต 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                                                         น(ท-ป-ศ) 
 

04126201 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6) 
Financial and Management Accounting  

04145101        การตลาดดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
           Digital Marketing and Electronic Commerce  

04135101 พฤติกรรมองคการและการจัดการสมัยใหม    3(3-0-6) 
   Organization Behavior and Modern Management  

04136901 ระเบียบวิธวีิจัยการบริหารธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Research Methodology for Business Administration  

04136301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
  Production and Operations Management 
04136801 สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ  3(2-2-5) 
  Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur 
04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Digital and Information System for Business Decision Making 
04136101 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

ตอสังคมของธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Strategic Management Ethic and Corporate Social Responsibility   

04136201 นวัตกรรมและการสรางผูประกอบการธุรกิจใหม   3(3-0-6) 
  Innovation and New Business Entrepreneur 
 

หมวดท่ี 2 หมวดวิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                                                          น(ท-ป-ศ) 
  

04106903 วิทยานิพนธ 1            6 หนวยกิต 
 Thesis 1 

04106904 วิทยานิพนธ 2         6 หนวยกิต 
  Thesis 2 

หมวดท่ี 3 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีความรูภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และเรียนเสริมดานสถิติเพ่ือการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการทํา
วิทยานิพนธ และเรียนเสริมดานเศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหารธุรกิจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาดาน
บริหารธรุกิจ จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา 
02315101  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 

  English for Graduates 
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04105901 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
  Statistics for Business Administration Research 

04135102 เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหารธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Economics for Business Administration 
 

7. แสดงแผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
02315101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวยกิต)* 

3(3-0-6) 04126201 การเงินและการบัญชี
เพ่ือการจัดการ 

3(3-0-6) 

04105901 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 
(ไมนับหนวยกิต)* 

3(3-0-6) 04136901 ระเบียบวิธวีิจัยการ
บริหารธุรกิจ 

3(2-2-5) 

04145101 การตลาดดิจิทัลและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3(3-0-6) 04135102  เศรษฐศาสตรเพ่ือการ
บริหารธุรกิจ (ไมนับหนวยกิต)* 

3(3-0-6) 

04135101 พฤติกรรมองคการและการ
จัดการสมัยใหม 

3(3-0-6) 04136301  การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ 

3(3-0-6) 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

3(3-0-6) 04136801    สัมมนาโครงการ
แผนธุรกิจสําหรับการเปน
ผูประกอบการ 

3(2-2-5) 

04136201 นวัตกรรมและการสราง
ผูประกอบการธุรกิจใหม 

3(2-2-5) 04136101  การจัดการธุรกิจ
เชิงกลยุทธ จริยธรรมและ  
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

3(3-0-6) 

04106903 วิทยานิพนธ 1 6(0-0-18) 04106904  วิทยานิพนธ 2 6(0-0-18) 
8. คําอธิบายรายวิชา 
 

 หมวดวิชาบังคับ   27  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ศ)  
     

04126201 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6) 
Financial and Management Accounting 

หลักการบัญชีและงบการเงิน องคประกอบดานตนทุนผลิตภัณฑ วิธีการวิเคราะหงบการเงิน การบริหาร
สภาพคลองดวยการจัดทํางบกระแสเงินสด การใชขอมูลทางการบัญชีสําหรับการวางแผน ควบคุมและการ
ตัดสินใจ เปาหมายและหนาท่ีของการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน มูลคาเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน 
และความเสี่ยง การประเมินมูลคาตราสารหนี้และตราสารทุน ตนทุนของเงินทุน งบประมาณเงินลงทุน  
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายการจายเงินปนผลรวมถึงจรรยาบรรณนักบัญชี 
 

04145101        การตลาดดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
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           Digital Marketing and Electronic Commerce  
  แนวคิด ความสําคัญ บทบาทของการตลาดดิจิทัลและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
รูปแบบและการดําเนินธุรกิจแบบการตลาดผานสื่อดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาดระหวาง
ประเทศท้ังอาเซียนและระดับโลก ระบบการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการชําระเงิน ภาษี การ
รักษาความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การวางแผนและ
กําหนดกลยุทธการตลาดดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีประสบความสําเร็จ 
 

04135101 พฤติกรรมองคการและการจัดการสมัยใหม    3(3-0-6) 
   Organization Behavior and Modern Management  
   การจัดการองคการสมัยใหม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับปจเจกบุคคล พฤติกรรมกลุม 

ตลอดจนระบบองคการโดยรวม ภาวะผูนํา การสื่อสารในองคการ การจัดการนวัตกรรมในองคการอันจะ
นําไปสูการเพ่ิมผลิตผลและความสามารถทางการแขงขันท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  
 

04136901 ระเบียบวิธวีิจัยการบริหารธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Research Methodology for Business Administration 

หลักการวิจัยทางบริหารธุรกิจท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการตั้ง
ปญหา การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การต้ังสมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล          
การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการวิจัยการนําเสนอเคาโครงการวิจัยและออกแบบการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางดานการบริหารธุรกิจและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพหรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ศ)  
 

04136301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
  Production and Operations Management 
  การเพ่ิมมูลคาขายผลิตภัณฑหรือบริการผานกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใชเทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารกลยุทธการผลติและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและ
บริการ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต  
การจัดการสินคาคงคลัง  การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา การบริหาร
ความปลอดภัยและคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 

04136801 สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ  3(2-2-5) 
  Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur 
  วิเคราะหเก่ียวกับปญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา สถานการณขององคการธุรกิจใน
ปจจุบัน แนวทางและวิธีการแกไขการบริหารธุรกิจอยางสรางสรรค การจัดทําแผนธุรกิจสูการเปน
ผูประกอบการ การประเมินความเปนไปไดของแผนธุรกิจโดยการจัดสัมมนา การบริหารธุรกิจหรือการ
นําเสนอแผนธุรกิจจริงอยางมีจริยธรรม 
 

04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
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  Digital and Information System for Business Decision Making 
  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การใช
ระบบสารสนเทศสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
การสรางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กรณีศึกษาเก่ียวกับการใชและสรางแบบจําลองเพ่ือใชในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจสําหรับผูบริหาร เทคนิคการคนหาขอมูล การสงผานขอมูลหรือเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
อันจะเปนประโยชนในการจัดการธุรกิจรวมถึงจรรยาบรรณของนักบริหารธุรกิจ 
 

04136101 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Strategic Management Ethic and Corporate Social Responsibility 

  การคิดและการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินเชิง 
กลยุทธ การสรางความไดเปรียบและความสามารถทางการแขงขัน  แบบจําลองธุรกิจ การคนหาและสราง
เขาใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีมีตอองคการธุรกิจเชิงพลวัตร รวมถึงแนวคิดและคุณคา         
ทางจริยธรรม หลักปฏิบัติในการใชจริยธรรมเพ่ือการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนหนาท่ี บทบาท และความ
รับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม  โดยมุงเนนในการสรางระบบการ
จัดการและดูแลกิจการท่ีดีใหมีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ)  
 

04136201 นวัตกรรมและการสรางผูประกอบการธุรกิจใหม   3(3-0-6) 
 Innovation and New Business Entrepreneur 

แนวคิดของนวัตกรรมทางธุรกิจ ความทาทายของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาทางธุรกิจ การนําเอานวัตกรรมเขามาใชในกระบวนการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ นวัตกรรมเชิง 
กลยุทธสําหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ียั่งยืนภายใตพลวัตรการแขงขันเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ทางธุรกิจ แนวคิดและวิธีการสรางและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจใหม บทบาทและคุณลักษณะของ
ผูประกอบการธุรกิจใหม การสรางโอกาสเพ่ือการเติบโตใหธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จ รวมถึงการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมของธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

 

หมวดท่ี 2 หมวดการทําวิทยานิพนธ 12  หนวยกิต  
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                                         น(ท-ป-ศ)  
 

04106903 วิทยานิพนธ 1                6  หนวยกิต 
 Thesis 1 

การศึกษาคนควาเอกสารท่ี เก่ียวของเพ่ือกําหนดหัวขอเรื่องและเขียนเคาโครง
วิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ แลวเสนอตอมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียน และดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาทุกคนท่ีไดรับการอนุมัติ 

 

04106904 วิทยานิพนธ 2               6  หนวยกิต 
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 Thesis 2 
การออกแบบและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยโดยอยูภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับ
เตรียมสอบวิทยานิพนธแลวยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย เม่ือสอบผานและมีการแกไขเลมวิทยานิพนธตามท่ี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแนะนํา หลังจากนั้นยื่นเสนอเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย 
พรอมท้ังตีพิมพและเผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวง
การศึกษาหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

หมวดท่ี 3 หมวดวิชาเสริม 9 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                            น(ท-ป-ศ)   
 

02315101  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา    3(3-0-6) 
  English for Graduates 

ฝกทักษะการพูด ฟง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใชสื่อจาก
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

04105901    สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
              Statistics for Business Administration Research  

              ความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติเพ่ือการวิจัย การใชสถิติเพ่ือการสรางและทดสอบ
สมมติฐาน การเลือกใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลและสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงเปรียบเทียบ การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหหาความสัมพันธ การวิเคราะหปจจัยและวิเคราะหความถดถอย
หรือสถิติข้ันสูง ตลอดจนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

04135102 เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Economics for Business Administration 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพ่ือใช
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสินใจในการผลิต การตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดราคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมของระบบเศรษฐกิจ การพยากรณผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
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