
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

กลุมวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว  

(Concentration in Family Business Management) 

 
 

กลุมวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไมนับหนวยกิต 

MB001  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

(Business English) 

ฝกทักษะในการอาน การวิเคราะห สรุป กรณีศึกษา ตําราที่เปนภาษาอังกฤษ 

 

MB004 หลักการพ้ืนฐานทางดานเศรษฐศาสตร 

(Foundation of Economics) 

 ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน ของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีความตองการของ

ผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผลิต ปจจัยการผลิต การวัดรายไดประชาชาติ การวาจาง

ทํางาน ผลิตผลระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปญหาและนโยบายในการแกไขภาวะเงินเฟอ เงินฝด การคาระหวาง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

MB005 การเงินธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน 

(Fundamentals of Business Finance) 

บทบาทและความสําคัญของหนาที่งานการเงินในธุรกิจสมัยใหม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพแวดลอมทาง

การเงิน ตลาดการเงิน ตราสารการเงิน งบการเงิน มูลคาเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 

 

MB007 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะหทางธุรกิจ 

(Business Environment & Tools for Business Analysis) 

เคร่ืองมือที่นิยมใชในการวิเคราะหและวางแผนทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก การวิเคราะหอุตสาหกรรม สวนผสมการตลาด  การวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงการตลาด  การ

วิเคราะหปจจัยภายใน  รวมทั้งเคร่ืองมืออื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 

MB008 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม 

(Fundamental of Computer and coding) 

หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเร่ิมตนความสัมพันธ

ของฮารดแวร ซอฟตแวร และโปรแกรมภาษา รวมถึงแนวทางการประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 



 
กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses) จํานวน 18 หนวยกิต 

MB 501 เศรษฐศาสตรธุรกิจประยุกต        3 (3-0-6)  

(Applied Business Economics)  

เพื่อใหหนวยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเขาใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนใน

การกําหนดกลยุทธและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจในภาพรวม

ระดับมหภาคที่มีผลกระทบตอหนวยธุรกิจเพื่อใหสามารถปรับตัวและตัดสินใจเชิงกลยุทธธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

MB 503 พฤติกรรมองคกรและการจัดการที่มีเอกลักษณเฉพาะขององคกร    3 (3-0-6) 

 (Organizational Behavior and Identity Management) 

การจัดการความหลากหลายของพฤติกรรม (Variety Personality) ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหเกิด

ความไมสอดคลองของทัศนคติ (Attitude - Cognitive Dissonance) และเช่ือมโยงไปถึงการรับรู (Perception) ที่ดี ที่มี

บทบาทตอการตัดสินใจ (Decision Making) ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางและพัฒนาภาวะผูนําแบบปฏิรูป 

(Transformation Leadership) ของบุคลากรในองคกร และการสอนงานแบบโคช (Coaching) 
 

MB 508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล       3 (3-0-6) 

 (Marketing Management in Digital Economy) 

แนวคิดพื้นฐานการจัดการการตลาดและแนวคิดใหมของการจัดการการตลาดยุคดิจิทัล การวิเคราะหและการ

พยากรณความตองการตลาด การพัฒนากลยุทธและแผนการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมายและ

ตําแหนงทางการตลาด การสรางความพึงพอใจและความภักดี การสรางคุณคาตราสินคา การกําหนดกลยุทธและ

โปรแกรมทางการตลาด รวมทั้งจรรยาบรรณในการจัดการการตลาด เพื่อพัฒนาความสามารถและความไดเปรียบเชิง

แขงขนัอยางย่ังยืนในตลาดยุคดิจิทัล 
 

MB 509 การเงินเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

 (Finance for Business Decision) 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ นโยบายการเงินและการคลัง ที่มีผล

ตอการตัดสินใจทางธุรกิจ งบการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงิน ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยและกลุมหลักทรัพย การประเมินมูลคาหลักทรัพย การประเมินมูลคาบริษัท โครงสรางเงินทุนและตนทุนของ

เงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดทํางบลงทุนและการประเมินโครงการ  การวางแผนและการพยากรณทาง

การเงิน โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

MB 510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม      3 (3-0-6) 

 (Innovative Operations Management) 

แนวทางการสรางและเลือกกลยุทธการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม (Innovative Operations Strategy) ให

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ทั้ง

อุตสาหกรรมการผลิต (Production) การบริการ (Service) และการคา (Trading) การออกแบบผลิตภัณฑ บริการและ

กระบวนการ (Product, Service, and Process Design) การบริหารหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Supply Chain & 

Logistics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficient) ประสิทธิผล (Effectiveness) และลดตนทุน (Cost Reduction) การพยากรณ 

(Forecasting) การบริหารสินคาคลัง (Inventory Management)  และการใชเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Tools) 

 



 
MB 511 กลยุทธสรางความสามารถในการแขงขันสูง      3 (3-0-6) 

 (Highly Competitive Strategy) 

ความสามารถในการแขงขันสูงของธุรกิจปจจุบันตองมีทั้งวิธีการสรางจุดแข็ง มีความรวดเร็ว ยืดหยุนที่เหมาะกับ

สถานการณ องคกรสมัยใหมจึงมุงสรางกลยุทธสมัยใหมที่เรียกวากลยุทธเพื่อความสามารถในการแขงขันสูง ที่มีลักษณะ

ไมซับซอนแตไดผลลัพธสูง ประกอบดวยกลุมกลยุทธการสรางการเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธความคลองตัว 

(Agile Strategy) กลยุทธความเปนเลิศ (Intelligent Strategy) และกลยุทธการเปล่ียนแปลง (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 รวมถึงวัฎจักรการเปล่ียนแปลงของผู

มีสวนไดสวนเสียของธุรกิจครอบครัว 

 

MM 502 การออกแบบองคกรและการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัว    3 (3-0-6) 

 (Organization Design and Governance of Family Business) 

เรียนรูรูปแบบโครงสรางองคกรที่ เปนธุรกิจครอบครัวที่เช่ือมโยงระหวางครอบครัวกับธุรกิจเขาดวยกัน การ

ออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคลองกับความตองการของครอบครัว การต้ังบริษัทครอบครัวสวนรวม วิธีการควบคุม ดูแลและ

การตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการ หลักบรรษัทภิบาล การสรางธรรมนูญครอบครัว รวมถึงบทบาทของการเปนผูถือ

หุนและกรรมการบริษัทที่ดี 

 

MM 503  กลยุทธธุรกิจครอบครัวเพ่ือความยั่งยืน                    3 (3-0-6) 

 (Family Business Strategy for Sustainability) 

เรียนรูการแนวคิดและวิธีการสรางกลยุทธของครอบครัว (Family Strategy) ที่จะทําใหครอบครัวสามารถรักษา

ปรัชญา คานิยม เอกลักษณ และช่ือเสียงที่ดีงามไว นอกจากนี้ยังเรียนรูแนวคิดของกลยุทธธุรกิจครอบครัว (Family 

Business Strategy) ที่เช่ือมโยงความตองการของครอบครัวเขากับธุรกิจพรอมๆ กับการสรางความสามารถในการแขงขัน

ระยะยาว 

 

กลุมวิชาเอกเลือก  จํานวน 6  หนวยกิต 

MM 521 การบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกิจครอบครัว     3(3-0-6)    

(Risk Management for Family Business) 

เรียนรูความเส่ียงตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจครอบครัว เชน ความเส่ียงดานการเงิน ดานความปลอดภัยของขอมูล 

หรือดานการขาดผูสืบทอดกิจการ เปนตน แนวทางการปองกันและการบริหารความเส่ียง วิธีการสรางระบบการตรวจสอบ

การดําเนินงาน 

 

 

 

 



 
MM 522 การบริหารความขัดแยง        3(3-0-6)     

(Conflict Management) 

เรียนรูรูปแบบและสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งในธุรกิจและในครอบครัวที่สงผลกระทบทําใหการ

บริหารกิจการลมเหลว วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการแกไขปญหาความขัดแยง รูปแบบการส่ือสาร การเปล่ียนแปลงความ

ขัดแยงที่เปนปญหาใหเปนความขัดแยงที่สรางสรรค 

 

MM 523 การบริหารนวัตกรรมในธุรกิจครอบครัว      3(3-0-6)      

(Managing Innovation in Family Business) 

เรียนรูความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอธุรกิจครอบครัว วิธีการสรางนวัตกรรมจากภายใน การสรางจากภายนอก 

การสรางนวัตกรรมจากความเช่ียวชาญของครอบครัว รวมถึงการสรางความเขาใจในองคประกอบที่จะทําใหนวัตกรรม

ประสบความสําเร็จ 

 

MM 524 กฎหมายและภาษีของธุรกิจครอบครัว      3(3-0-6)       

(Legal and Tax for Family Business) 

เรียนรูกฎหมาย และภาษีที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจครอบครัว เชน สิทธิและหนาที่ของผูถือหุน กรรมการ

บริษัท สัญญาผูถือหุน พินัยกรรม ทรัพยสินทาง ภาษีมรดก เปนตน การจัดการทรัพยสินทางปญญาของครอบครัว รวมถึง

วิธีการบริหารภาษีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของธุรกิจ และสวนของครอบครัว  

 

MM 525 การบริหารความม่ังค่ัง        3(3-0-6)       

(Wealth Management) 

เรียนรูการบริหารความม่ังค่ังของธุรกิจ ความม่ังค่ังของครอบครัวสวนรวม และความม่ังค่ังสวนบุคคล การบริหาร

อสังหาริมทรัพย การต้ังบริษัทครอบครัวที่ตางประเทศเพื่อบริหารภาษี (Offshore Company) 

  

MM 526 การวางแผนสืบทอดธุรกิจและการเปลี่ยนผานในธุรกิจครอบครัว   3(3-0-6)        

(Succession Planning and Transition in Family Business) 

เรียนรูรูปแบบตางๆ วิธีการและกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุนโดยที่มีประสิทธิภาพและไมสราง

ความขัดแยง  เขาใจปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการสืบทอดธุรกิจ การบมเพาะทายาทธุรกิจ การวางแผนสืบทอดธุรกิจ 

รวมถึงวิธีการเปล่ียนผานธุรกิจครอบครัวเพื่อใหมีความสอดคลองกับยุคสมัยอยูเสมอ 

 

MM 527 สัมมนาการบริหารธุรกิจครอบครัว       3(3-0-6)  

(Seminar in Family Business) 

เรียนรูประเด็นที่เก่ียวของกับธุรกิจครอบครัวที่สําคัญ เชน การนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาดหลักทรัพย การขาย

กิจการบางสวนหรือทั้งหมด การทํา Digital Transformation ของธุรกิจครอบครัว การทํา Start Up ของทายาทรุนใหม เปน

ตน 

 

 

 

 

 



 
การศึกษาคนควาอิสระ 

MG 601 การศึกษาคนควาอิสระ        3 (0-0-9) 

 (Independent Study) 

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคนควาอิสระในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ ซ่ึงมี

อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงต้ัง 

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากหลักสูตรอยูในระหวางการปรับปรุง 

 


