หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริ หารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25500561107804
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

3. วิชาเอก
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มีเป้ าหมายในการพัฒนาและผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การจัดการ การเงิ น การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การประกอบการ นวัตกรรมธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการยุคดิจิทลั
การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการการโรงแรม
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
39 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
้ 14 ห ้อง 71401
หลักสูตร MBA Online อาคาร 7 ชัน
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้การรับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็ นอย่างดี หากผูส้ มัครมีคุณสมบัตินอกเหนือที่
กล่าวไปข้างต้น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาเป็ นกรณี ไป
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุ งจากหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุ งหลักสูตรเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็ นชอบหลักสู ตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
- สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 (323) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560
- เปิ ดสอนในภาคต้น ปี การศึกษา 2560
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาโท ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต จะเป็ นผูท้ ี่ มีความเชี่ ยวชาญใน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรี ยน และสามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นงาน การพัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ผูท้ ี่ จบการศึกษาจากหลักสู ตรฯจะสามารถทางานใน
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารในองค์กรได้เป็ นอย่างดี และสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้
- นักวิจยั นักวิชาการ และอาจารย์ในสาขาวิชาที่เรี ยน
- ผูบ้ ริ หารระดับกลางและสูงในองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
- ผูป้ ระกอบการ / เจ้าของกิจการ
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9. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
9.1 ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาจะต้ องมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรื อต่างประเทศที่
ได้รับการรับรองจากสานักงานข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) หรื อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรื อเทียบเท่า
9.2 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ของผูส้ มัคร ต้องไม่ต่ากว่า 2.5 หรื อ
2. มีประสบการณ์ในการทางานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
3. ในกรณี ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4. ผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคร้ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
10. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
10.1 หลักสู ตร
10.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
10.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 มีวทิ ยานิพนธ์
ก. วิชาแกนบริ หารธุรกิจ
ข. วิชาเอกบังคับ
ค. วิทยานิพนธ์
แผน ข แบบไม่ มวี ทิ ยานิพนธ์
ก. วิชาแกนบริ หารธุรกิจ
ข. วิชาเอกบังคับ
ค. วิชาเอกเลือก
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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10.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
10.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาต่างๆ มีรหัสวิชาซึ่งแทนด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่มีความหมาย ดังนี้
อักษรตัวแรก (M)
หมายถึง วิชาในหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรตัวที่สอง
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาต่างๆ แทนด้วยตัวอักษร ดังนี้
MB
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานหรื อวิชาแกนบริ หารธุรกิจ
MF
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการเงิน
MG หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการ
MK หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการตลาด
MN หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ME
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการประกอบการ
MI
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
MS
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาผูป้ ระกอบการยุคดิจิทลั
MT
หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
MH หมายถึง วิชาที่จดั สอนให้กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม
เลขหลักร้อย (5-6) หมายถึง วิชาในระดับปริ ญญาโท
เลขหลักสิ บ
หมายถึง หมวดวิชา ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
0-1
หมายถึง วิชาแกนบริ หารธุรกิจ และวิชาเอกบังคับ
2-8
หมายถึง วิชาเอกเลือก
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลาดับประจาวิชา
10.1.3.2 รายวิชา
1) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่ นับหน่ วยกิต
ผูท้ ี่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานในรายวิชาที่
ยังไม่เคยศึกษามาก่อน ซึ่ งคณะกรรมการหลักสู ตรจะเป็ นผูก้ าหนด การเรี ยนปรับพื้นฐานทางด้าน
วิชาการนี้ไม่นบั หน่วยกิตและมีการวัดผลดังนี้
S (Satisfactory)
=
ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
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รหัสวิชา
MB 001
MB 004
MB 005
MB 006
MB 007

รหัสวิชา
MB 501
MB 503
MB 508
MB 509
MB 510

MB 511

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
(Foundation of Economics)
หลักการพื้นฐานทางด้านการเงินธุรกิจ
(Foundation of Business Finance)
การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่อ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business
Analysis)
2) กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
ชื่ อวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
(Organizational Behavior and Management)
การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
การเงินเพื่อการจัดการ
(Managerial Finance)
การจัดการการปฏิบตั ิการเพื่อความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน
(Managing Operations for Competitive
Advantages)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
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3. กลุ่มวิชาการตลาด (Concentration in Marketing)
กลุ่มวิชาเอกการตลาด จัดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบการสอนในชั้นเรี ยน และแบบการสอนทางระบบ
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายวิชาดังนี้
3.1 วิชาเอกบังคับ 3 วิชา จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MK 502 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Analysis of Consumer Behavior)
MK 503 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 (3-0-6)
(Marketing Strategy and New Product
Development)
MK 504 การตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Marketing)
3.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิ ยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MK 522 การจัดการตราสิ นค้าและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Brand Management and Customer Relationship
Management)
MK 523 การจัดการช่องทางจัดจาหน่ายสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Distribution Channel Management)
MK 525 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategies)
MK 526 กลยุทธ์การตลาดบริ การ
3 (3-0-6)
(Services Marketing Strategies)
MK 529 การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมการตลาด
3 (3-0-6)
(Differentiation and Innovation for Marketing)
MK 530 การตลาดชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
(Community Marketing for Sustainable Economy)
้ 14 ห ้อง 71401
หลักสูตร MBA Online อาคาร 7 ชัน
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
โทรศัพท์ : 02-6976450-1 โทรสาร : 02-692-3702
E-mail : info.utccmbaonline@gmail.com
เวลาทาการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.00 น. (ยกเว ้นวันหยุด)

่ สารออนไลน์ต่าง ๆ
ติดตามเรากับช่องทางสือ
Website : mbaonline.utcc.ac.th
สายด่วน Line@ >@utccmbaonline
FB> @UTCCMBAonline

6

MK 531

การตลาดในองค์การที่ไม่หวังผลกาไร
3 (3-0-6)
(Marketing for the Non-Profit Organizations)
MK 541 การจัดการผลิตภัณฑ์และการจัดหาของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ค้าปลีก
(Product and Merchandising Management of
Retail Business)
MK 542 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ค้าปลีก
(Logistics and Supply Chain Management of Retail
Business)
MK 543 การจัดการร้านสาหรับการค้าปลีก
3 (3-0-6)
(Store Operation Management for Retailing)
MK 544 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาดเพื่อความ
3 (3-0-6)
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน
(Marketing Analytics for Competitive Advantage)
MK 588 ประเด็นปัจจุบนั ด้านการตลาด
3 (3-0-6)
(Current Issues in Marketing)
MK 590 การวิจยั ตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Research)
นอกจากนี้ นักศึ กษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอก
เลือกได้ หรื ออาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ศึกษาก่อน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
MK 600 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
MK 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
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