หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุมวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว
(Concentration in Family Business Management)
กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
ฝกทักษะในการอาน การวิเคราะห สรุป กรณีศึกษา ตําราที่เปนภาษาอังกฤษ
MB004 หลักการพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตร
(Foundation of Economics)
ระบบเศรษฐกิจ อุป สงค อุป ทาน ดุลยภาพ ความยื ดหยุ น ของอุป สงคแ ละอุป ทาน ทฤษฎีค วามตอ งการของ
ผูบริโภค ทฤษฎี การผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผลิต ป จจัยการผลิต การวัดรายได ประชาชาติ การวาจาง
ทํางาน ผลิตผลระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปญหาและนโยบายในการแกไขภาวะเงินเฟอ เงินฝด การคาระหวาง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
MB005 การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Business Finance)
บทบาทและความสําคั ญของหน าที่งานการเงินในธุ รกิ จสมัย ใหม ความรูเบื้อ งต นเกี่ยวกับ สภาพแวดล อมทาง
การเงิน ตลาดการเงิน ตราสารการเงิน งบการเงิน มูลคาเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
MB007 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและเครื่องมือเพื่อวิเคราะหทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business Analysis)
เครื่อ งมื อ ที่นิ ย มใชใ นการวิเคราะห และวางแผนทางธุ รกิจ การจั ดทํ า แผนธุรกิ จ การวิเคราะห สภาพแวดล อ ม
ภายในและภายนอก การวิเคราะหอุตสาหกรรม สวนผสมการตลาด การวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงการตลาด การ
วิเคราะหปจจัยภายใน รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
MB008 พื้นฐานคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
(Fundamental of Computer and coding)
หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเริ่มตนความสัมพันธ
ของฮารดแวร ซอฟตแวร และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses) จํานวน 18 หนวยกิต
MB 501 เศรษฐศาสตรธุรกิจประยุกต
3 (3-0-6)
(Applied Business Economics)
เพื่อใหหนวยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเขาใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนใน
การกํ า หนดกลยุ ท ธแ ละตั ด สิ น ใจทางธุรกิจ รวมทั้ งมี ค วามสามารถในการวิเคราะห สถานการณ เศรษฐกิ จ ในภาพรวม
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบตอหนวยธุรกิจเพื่อใหสามารถปรับตัวและตัดสินใจเชิงกลยุทธธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
MB 503 พฤติกรรมองคกรและการจัดการที่มีเอกลักษณเฉพาะขององคกร

3 (3-0-6)

(Organizational Behavior and Identity Management)

การจัดการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหเกิด
ความไม สอดคลอ งของทั ศนคติ (Attitude - Cognitive Dissonance) และเชื่ อมโยงไปถึ งการรับ รู (Perception) ที่ ดี ที่ มี
บทบาทต อ การตั ด สิ น ใจ (Decision Making) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ ง เน น การสรา งและพั ฒ นาภาวะผู นํ า แบบปฏิ รูป
(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองคกร และการสอนงานแบบโคช (Coaching)
MB 508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Marketing Management in Digital Economy)
แนวคิดพื้นฐานการจัดการการตลาดและแนวคิดใหมของการจัดการการตลาดยุค ดิจิทัล การวิเคราะห และการ
พยากรณ ความตองการตลาด การพัฒ นากลยุทธและแผนการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมายและ
ตํ า แหน ง ทางการตลาด การสรา งความพึ ง พอใจและความภั ก ดี การสรา งคุ ณ ค า ตราสิ น ค า การกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละ
โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจัด การการตลาด เพื่อ พัฒ นาความสามารถและความไดเปรีย บเชิ ง
แขงขันอยางยั่งยืนในตลาดยุคดิจิทัล
MB 509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Finance for Business Decision)
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ นโยบายการเงินและการคลัง ที่มีผล
ตอการตัดสินใจทางธุรกิจ งบการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยและกลุมหลักทรัพ ย การประเมินมูลค าหลักทรัพย การประเมิน มูลคาบริษัท โครงสรางเงินทุนและตนทุนของ
เงิน ทุ น การจัด การเงิน ทุ นหมุน เวีย น การจัด ทํา งบลงทุ นและการประเมิ นโครงการ การวางแผนและการพยากรณ ทาง
การเงิน โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีตอการดําเนินธุรกิจ
MB 510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovative Operations Management)
แนวทางการสร า งและเลื อ กกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น งานเชิ ง นวั ต กรรม (Innovative Operations Strategy) ให
เหมาะสมกั บ รู ป แบบธุ รกิ จ (Business Model) การสรา งความได เปรี ย บในการแข ง ขัน (Competitive Advantage) ทั้ ง
อุต สาหกรรมการผลิ ต (Production) การบริก าร (Service) และการค า (Trading) การออกแบบผลิต ภั ณฑ บริก ารและ
กระบวนการ (Product, Service, and Process Design) การบริ ห ารห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ สติ ก ส (Supply Chain &
Logistics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficient) ประสิทธิผล (Effectiveness) และลดตนทุน (Cost Reduction) การพยากรณ
(Forecasting) การบริ ห ารสิ น ค า คลั ง (Inventory Management) และการใช เครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Improvement Tools)

MB 511 กลยุทธสรางความสามารถในการแขงขันสูง
3 (3-0-6)
(Highly Competitive Strategy)
ความสามารถในการแขงขันสูงของธุรกิจปจจุบันตองมีทั้งวิธีการสรางจุดแข็ง มีความรวดเร็ว ยืดหยุนที่เหมาะกับ
สถานการณ องคกรสมัยใหมจึงมุงสรางกลยุทธสมัยใหมที่เรียกวากลยุทธเพื่อความสามารถในการแขงขันสูง ที่มีลักษณะ
ไม ซั บ ซ อนแต ได ผลลั พ ธ สูง ประกอบด ว ยกลุ ม กลยุท ธก ารสรา งการเติ บ โต (Growth Strategy) กลยุ ท ธ ค วามคล อ งตั ว
(Agile Strategy) กลยุทธความเปนเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยุทธการเปลี่ยนแปลง (Transformative Strategy)
นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการทําใหกลยุทธบรรลุผล (Enablement) รวมถึงการบริหารกลยุทธดวย
กลุมวิชาเอกบังคับ
จํานวน 9 หนวยกิต
MM 501 หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Principles of Family Business Management)
เรียนรูแนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัวตางๆ ที่สําคัญ จุดเดนจุดออนของธุรกิจครอบครัว รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางความเปนครอบครัว ความเปนเจาของ และความเปนมืออาชีพในการทํางาน รวมถึงวัฎจักรการเปลี่ยนแปลงของผู
มีสวนไดสวนเสียของธุรกิจครอบครัว
MM 502 การออกแบบองคกรและการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
(Organization Design and Governance of Family Business)
เรีย นรู รูป แบบโครงสรา งองค ก รที่ เป น ธุ รกิ จ ครอบครัว ที่ เชื่ อ มโยงระหว า งครอบครัว กั บ ธุ รกิ จเข า ด ว ยกั น การ
ออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคลองกับความตองการของครอบครัว การตั้งบริษัทครอบครัวสวนรวม วิธีการควบคุม ดูแลและ
การตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการ หลักบรรษัทภิบาล การสรางธรรมนูญครอบครัว รวมถึงบทบาทของการเปนผูถือ
หุนและกรรมการบริษัทที่ดี
MM 503 กลยุทธธุรกิจครอบครัวเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(Family Business Strategy for Sustainability)
เรียนรูการแนวคิดและวิธีการสรางกลยุทธของครอบครัว (Family Strategy) ที่จะทําใหครอบครัวสามารถรักษา
ปรัช ญา ค า นิ ย ม เอกลั ก ษณ และชื่ อ เสี ย งที่ ดี ง ามไว นอกจากนี้ ยั งเรี ย นรูแ นวคิ ด ของกลยุ ท ธ ธุ รกิ จ ครอบครั ว (Family
Business Strategy) ที่เชื่อมโยงความตองการของครอบครัวเขากับธุรกิจพรอมๆ กับการสรางความสามารถในการแขงขัน
ระยะยาว
กลุมวิชาเอกเลือก
จํานวน 6 หนวยกิต
MM 521 การบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Risk Management for Family Business)
เรียนรูความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ดานความปลอดภัยของขอมูล
หรือดานการขาดผูสืบทอดกิจการ เปนตน แนวทางการปองกันและการบริหารความเสี่ยง วิธีการสรางระบบการตรวจสอบ
การดําเนินงาน

MM 522 การบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
(Conflict Management)
เรียนรูรูปแบบและสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งในธุรกิจและในครอบครัวที่สงผลกระทบทําใหการ
บริหารกิจการลมเหลว วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการแกไขปญหาความขัดแยง รูปแบบการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแยงที่เปนปญหาใหเปนความขัดแยงที่สรางสรรค
MM 523 การบริหารนวัตกรรมในธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Managing Innovation in Family Business)
เรียนรูความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอธุรกิจครอบครัว วิธีการสรางนวัตกรรมจากภายใน การสรางจากภายนอก
การสรางนวัตกรรมจากความเชี่ ยวชาญของครอบครัว รวมถึงการสรางความเขาใจในองค ประกอบที่ จะทําใหนวัต กรรม
ประสบความสําเร็จ
MM 524 กฎหมายและภาษีของธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Legal and Tax for Family Business)
เรียนรูกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข องกับการบริห ารธุรกิ จครอบครัว เชน สิทธิและหนาที่ของผูถือหุน กรรมการ
บริษัท สัญญาผูถือหุน พินัยกรรม ทรัพยสินทาง ภาษีมรดก เปนตน การจัดการทรัพยสินทางปญญาของครอบครัว รวมถึง
วิธีการบริหารภาษีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของธุรกิจ และสวนของครอบครัว
MM 525 การบริหารความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
(Wealth Management)
เรียนรูการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจ ความมั่งคั่งของครอบครัวสวนรวม และความมั่งคั่งสวนบุคคล การบริหาร
อสังหาริมทรัพย การตั้งบริษัทครอบครัวที่ตางประเทศเพื่อบริหารภาษี (Offshore Company)
MM 526 การวางแผนสืบทอดธุรกิจและการเปลี่ยนผานในธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Succession Planning and Transition in Family Business)
เรียนรูรูปแบบตางๆ วิธีการและกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุนโดยที่มีประสิทธิภาพและไมสราง
ความขัดแยง เขาใจปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการสืบทอดธุรกิจ การบมเพาะทายาทธุรกิจ การวางแผนสืบทอดธุรกิจ
รวมถึงวิธีการเปลี่ยนผานธุรกิจครอบครัวเพื่อใหมีความสอดคลองกับยุคสมัยอยูเสมอ
MM 527 สัมมนาการบริหารธุรกิจครอบครัว
(Seminar in Family Business)

3(3-0-6)

เรียนรูประเด็นที่เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวที่สําคัญ เชน การนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาดหลักทรัพย การขาย
กิจการบางสวนหรือทั้งหมด การทํา Digital Transformation ของธุรกิจครอบครัว การทํา Start Up ของทายาทรุนใหม เปน
ตน

การศึกษาคนควาอิสระ
MG 601 การศึกษาคนควาอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึ กษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคน ควาอิสระในหัวขอที่ นักศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้ง
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรอยูในระหวางการปรับปรุง

