หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุมวิชาการตลาด (Concentration in Marketing)
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)
หลั ก การเบื้ อ งต น ของคอมพิ ว เตอร องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมเริ่ ม ต น
ความสัมพันธของฮารดแวร 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
MK502 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior Analysis for Digital Marketing)
วิเคราะหค วามตองการของผูบ ริโภคและเขาใจกระบวนการตัด สินใจ รวมทั้ งวิเคราะห ปจจัยสําคัญๆ ทั้งปจจั ย
ดานจิ ตวิทยา ดานสั งคมวั ฒ นธรรม ป จจัยด านสิ่งกระตุน ทางการตลาดที่มีผลตอ การคน หา การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ การประเมินหลังการใชและการบริโภค รวมถึงการเลิกใชและบริโภคของผูบริโภค เพื่อใชขอมูลในการกําหนด
กลยุท ธแ ละโปรแกรมส วนประสมการตลาดเพื่ อสรางความได เปรี ยบเชิงแขงขั นใหกั บองค กรทั้ งในสภาพแวดลอ มทาง
การตลาดแบบออนไลน (Online) และไมใชออนไลน
MK503 กลยุทธการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Marketing Strategy and New Product Development in Digital Economy)
วิเคราะหแ ละเขา ใจคุณ ลัก ษณะสํ าคั ญของผูนํ าตลาดดิ จิทั ล กลยุท ธท างการตลาด รวมทั้ งความสํ าคั ญและ
กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม สํา หรั บ การแข ง ขั น ในตลาดดิ จิ ทั ล วิ เคราะห โครงสร า งอุ ต สาหกรรม ตลาดและ
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน สามารถวิเคราะหและแสวงหาโอกาสทางธุรกิ จและการตลาดรวมกับ การประเมินความ
พรอมและทรัพยากรเพื่อการแขงขันในตลาดดิจิทัล นําเสนอแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกตในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
แตกตางและโดดเดน เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืนและเปนผูนําตลาดดิจิทัล
MK504 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital Marketing)
เข า ใจบทบาทและความสํ าคั ญ ของการตลาดที่ ใช เครื่ องมื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในระบบดิ จิ ทั ล และสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และเทคโนโลยีอื่นๆ รวมกับสื่อสังคมออนไลนในการกําหนดกลยุทธการตลาด
การจัดการสวนประสมการตลาด และสามารถจัดการและดําเนินการกับการตลาดบนอินเตอรเน็ต การสรางการออกแบบ
การจัดการเว็บไซต เพื่อสรางกลุมลูกคาใหมและสรางความสัมพันธกับลูกคาปจจุบันอยางยั่งยืน

กลุมวิชาเอกเลือก
จํานวน 6 หนวยกิต
MK526 กลยุทธการตลาดบริการและการจัดการลูกคาสัมพันธยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Service Marketing Strategies and Customer Relationship Management in Digital Economy)
วิเคราะหและตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธการจัดการการตลาดบริการ สําหรับธุรกิจบริการ
และธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งชองทางออนไลนและไมใชออนไลน และสามารถจัดการสวนประสมการตลาดบริการและการ
จัดการคุณภาพบริการ การสรางความพึงพอใจ รวมถึงการจัดการลูกคาสัมพันธ การสรรหาคัด เลือกและรักษาลูกคาที่ มี
ศักยภาพ กอใหเกิดความภักดีตอธุรกิจบริการในยุคตลาดดิจิทัลอไดยางมีประสิทธิภาพ
MK529 การสรางความแตกตางและนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Differentiation and Innovation for Marketing in Digital Economy)
การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธการตลาด รวมทั้งสวนประสมการตลาดสําหรับการตลาดยุคดิจิทัล โดยเนนการ
สรางความแตกตางและนวัตกรรมการตลาดที่มีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางธุรกิจ และมี
ผลกระทบตอ ความได เปรี ยบเชิงแขงขั นสํ าหรับการตลาดดิ จิทั ล สามารถจั ดการกระบวนการและวิธีก ารในการพั ฒ นา
นวัตกรรมและสรางความแตกตางใหกับธุรกิจอยางยั่งยืน
การศึกษาคนควาอิสระ
MK601 การศึกษาคนควาอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึ กษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคน ควาอิสระในหัวขอที่ นักศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้ง

