
หลักสูตร MBA Online ขอแจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคปลายปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดดงันี ้ 

วิธีการลงทะเบียนเรียนออนไลน์  

         

1. นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ reg.utcc.ac.th โดยศกึษาจาก คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์  

2. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตัง้แต่วนัจนัทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน – วนัอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 

3. สามารถชําระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตัง้แต่วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 

* ค่าปรับชําระลา่ช้าวนัละ 100 บาท สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท * 

4. เปิดการเรียนวนัจนัทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 – วนัอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2563 ดปูฏิทินการศกึษาได้ ท่ีน่ี  

5. รายวิชาที่ต้องศกึษาในภาคปลาย ปีการศกึษา 2562 ของนกัศกึษา MBA Online  

รุ่น/รหัส นศ. กลุ่มวิชา วิชาเรียน 
 

รุ่น 28 
(รหัส 192) 

 

 
 

ทกุกลุม่วิชา 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB503 พฤติกรรมองค์กรและการจดัการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะขององค์กร 
MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MB509 การเงินเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 
MB510 การจดัการการดําเนินงานเชิงนวตักรรม 
(เนื่องจากเป็นเทอมแรก ทางฝ่ายทะเบียนจะดําเนินการลงทะเบียนให้) 
 

 
รุ่น 27 

(รหัส 191) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุม่วิชาการจดัการ 
 

MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MG503 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวตัน์      
MG504 ภาวะผู้นําอนาคตและการจดัการทีมงานที่คลอ่งแคล่ว 
MG505 การบริหารความเป็นเลิศขององค์กร 
MG521  การออกแบบแนวคิดเพื่อสร้างองค์กรนวตักรรม 

 
 

กลุม่วิชาการตลาด 
 

MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MK502 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับการตลาดดิจิทลั  
MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในยคุดิจิทลั 
MK504 การตลาดดิจิทลั 
MK526  กลยทุธ์การตลาดบริการและการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ยคุดิจิทลั 

http://reg4.utcc.ac.th/registrar/home.asp?avs=42487.6585069444
http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf
http://mbaonline.utcc.ac.th/download/calendar2561-2562.pdf
http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf
http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf


รุ่น/รหัส นศ. กลุ่มวิชา วิชาเรียน 
 
 

กลุม่วิชาการเงิน 
 

MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MF502 การวิเคราะห์การลงทนุ    
MF504 การเงินระหว่างประเทศและการบริหารการเงินของบริษัทข้ามชาติ   
MF506 เทคโนโลยีการเงินในอตุสาหกรรมการเงิน 
MF524  การเงินสว่นบคุคล 

กลุม่วิชาการจดัการ 
โลจิสติกส์ 

MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MN501 กลยทุธ์การจดัการโซ่อปุทานและโลจิสติกส์ 
MN502 การจดัการระบบขนสง่และการกระจายสินค้า 
MN503 กลยทุธ์การจดัการคลงัสินค้า และสินค้าคงคลงั 
MN524 การวางแผนและจดัการความต้องการและการจดัหา 

 
รุ่น 26 

(รหัส 193) 
หลักสูตร 2 ปี 

 

 
กลุม่วิชาการจดัการ 
 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MG504 ภาวะผู้นําอนาคตและการจดัการทีมงานที่คลอ่งแคล่ว 
(ทางฝ่ายทะเบียนจะดําเนินการลงทะเบียนให้) 

 
กลุม่วิชาการตลาด 

 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MK503 ลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในยคุดิจิทลั 
(ทางฝ่ายทะเบียนจะดําเนินการลงทะเบียนให้) 

 
กลุม่วิชาการเงิน 

 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MF504 การเงินระหว่างประเทศและการบริหารการเงินของบริษัทข้ามชาติ 
(ทางฝ่ายทะเบียนจะดําเนินการลงทะเบียนให้) 

 
รุ่น 26 

(รหัส 193) 
หลักสูตร 1 ปี 

 

กลุม่วิชาการจดัการ 
 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB508 การจดัการการตลาดยุคดิจิทลั 
MG504 ภาวะผู้นําอนาคตและการจดัการทีมงานที่คลอ่งแคลว่ 
MG505 การบริหารความเป็นเลิศขององค์กร 
MG601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

กลุม่วิชาการตลาด 
 

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 
MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MK503 กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในยคุดิจิทลั 
MK526 กลยทุธ์การตลาดบริการและการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ยุคดิจิทลั  
MK601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 



รุ่น/รหัส นศ. กลุ่มวิชา วิชาเรียน 
กลุม่วิชาการเงิน MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต์ 

MB508 การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั 
MF504 การเงินระหว่างประเทศและการบริหารการเงินของบริษัทข้ามชาติ   
MF506 เทคโนโลยีการเงินในอตุสาหกรรมการเงิน 
MF601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

 
รุ่น 25 

(รหัส 182) 
 

กลุม่วิชาการจดัการ 
 

MG505 การจดัการคณุภาพองค์รวมและ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
MG521 การจดัการนวตักรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 
MG601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

กลุม่วิชาการตลาด 
 

MK504 การตลาดดิจิทลั 
MK526 กลยทุธ์การตลาดบริการ 
MK601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

กลุม่วิชาการเงิน MF504 การเงินระหว่างประเทศในยุคดิจิทลั 
MF522 อนพุนัธ์และการจดัการความเสี่ยง 
MF601 การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

 
รุ่น 24 

(รหัส 181) 
 

กลุม่วิชาการจดัการ 
 

MG505 การจดัการคณุภาพองค์รวมและ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
MG521 การจดัการนวตักรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

กลุม่วิชาการตลาด 
 

MK504 การตลาดดิจิทลั 
MK526 กลยทุธ์การตลาดบริการ 

กลุม่วิชาการเงิน MF504 การเงินระหว่างประเทศในยุคดิจิทลั 
MF522 อนพุนัธ์และการจดัการความเสี่ยง 

รุ่น 23 
(รหัส 183) 

ทกุกลุม่วิชา ZR8888  สอบประมวลความรู้ 

 

รุ่น อื่นๆ / 
นอกแผน 

 

ทกุกลุม่วิชา 
 

นศ.ที่ลาพกั / นอกแผนให้ติดต่อหลกัสตูรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กําหนดบรรยายสรุปก่อนสอบ ที่มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย วิชาละ 3 ชัว่โมง  

วนัเสาร์ที่ 25 เมษายน – วนัอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 

     * ติดตามตารางบรรยายสรุปก่อนสอบอีกครัง้  

7. กําหนดการสอบปลายภาค ภาคปลายปีการศึกษา 2562 วนัเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม – วนัอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 

** ติดตามตารางสอบอีกครัง้ 
 

*** นกัศึกษาที่เรียนนอกแผนการศึกษา กรุณาติดต่อหลกัสตูรเพื่อขอข้อมลูวิชาลงทะเบียนเรียนได้ที่

หมายเลข 02-6976450-1 ในวนัและเวลาทําการ จนัทร์ - ศกุร์ 9:00-17:00 น. (เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
 

**** นกัศกึษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและชําระเงินในช่วงเวลาที่กําหนด สามารถดําเนินการลงทะเบียนและชําระ

เงินได้อีกครัง้ในช่วง ลงทะเบียนลา่ช้าและ ชําระเงินลา่ช้า (วนัที่ 4 ม.ค. – 12 ม.ค.63)   

**หากไม่ชําค่าลงทะเบียน จะนํารายวิชาที่ไม่ชําระออกจากระบบ LMS  

***** กรุณาตรวจสอบใบ Pay-in slip ให้ตรงกบัวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของท่าน 


