หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส (Concentration in Logistics 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)
เพื่อให้หน่ วยธุรกิจและวิสาหกิจมีความเข้าใจในแนวคิดทางเศรษฐสาสตร์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการกําหนดกลยุทธ์และตัด สิ นใจทางธุ รกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ สถานการณ์ เศรษฐกิจในภาพรวม
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวและตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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
MN501 กลยุทธการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management Strategies)
กลยุ ทธการบริหารระบบโซ อุ ปทาน ได แก การจั ดซื้ อ การปฏิ บั ติ การ การขนส งและกระจายสิ นค า การตลาด ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงเทคนิคที่สําคัญที่เกี่ยวกับการจัดหา การเก็บ การบริหารวัตถุดิบและสินคาคงคลัง การจัดการความสัมพันธกับผู
สงมอบ และการจัดการความสัมพันธกับลูกคาในโซอุปทาน กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการโซอุปทาน
MN502 การจัดการระบบขนสงและการกระจายสินคา
3 (3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การขนสงแตละประเภท กิจกรรมของการขนสง ระบบโลจิสติกสของสินคาทั้งในสวนของการขนสงและการกระจายสินคา
การจัดเสนทางและตารางการขนสง การจัดระบบการกระจายสินคา ศูนยกระจายสินคา การวัดประสิทธิภาพการขนสงและกระจาย
สินคา เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการกระจายสินคาและการขนสงสินคา กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบขนสง
และกระจายสินคา
MN503 กลยุทธการจัดการคลังสินคา และสินคาคงคลัง
3 (3-0-6)
(Warehouse and Inventory Management Strategies)
เทคนิคการพยากรณ กลยุทธการบริหารความตองการ การบริหารวัตถุดิบ การกําหนดนโยบายควบคุมสินคาคง
คลัง การวัดประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง ผลกระทบจากการพยากรณและความตองการไมแนนอน การออกแบบ
การวางแผน การควบคุม และ การบริหารสินคาคงคลังในระบบโซอุปทาน การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาคง
คลั ง เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การสิ น ค า คงคลั ง การจํ า ลองสถานการณ ข องระบบสิ น ค า คงคลั ง
กรณีศึกษา
กลุมวิชาเอกเลือก
จํานวน 6 หนวยกิต
MN 521 การคาและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade and Logistics System)
ภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศ ความสัมพันธของการคาระหวางประเทศกับโซอุปทานโล
จิสติกสในตางประเทศ การเขาสูตลาดตางประเทศ กลยุทธสาหรับโลจิสติกสและโซอุปทานในตลาดโลก การพัฒนาและ
ประยุกตใชกลยุทธการจัดหาแบบขามชาติ การเลือกเครือขายสถานที่ตั้งการวางแผนบริหารรายไดและตนทุน การบริหาร
ความเสี่ยงระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ บทบาทของภาครัฐดานกฎหมายและการแทรกแซงทางการคา เชน ภาษีและ
ศุลกากร การนาสินคาขามพรมแดน การกาหนดสัดสวนของวัตถุดิบในประเทศ

MN 524 การวางแผนและจัดการความตองการและการจัดหา
3 (3-0-6)
(Demand and Procurement Planning and Management)
บทบาทของการจัดหาเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหและคํานวณหาความตองการของลูกคา ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเปน
มูลคาเพิ่มในสินคาและบริการ การพยากรณความตองการ การวิเคราะหตนทุน และราคาขาย การประเมินคุณภาพและ
การเลือกผูจัดสง การเจรจา การพัฒ นาและประยุกตใชกลยุทธการจัดหา การจัดหาแบบขามชาติ การบริหารสัญญาซื้อ
ขาย ความสําคัญของการจัดหาในระบบการผลิตและระบบสินคาคงคลังทฤษฎีและกรณีตัวอยางสําหรับการวางแผนและ
ควบคุมการจัดหาทีส่ อดคลองกับการผลิต
การศึกษาคนควาอิสระ
MN601 การศึกษาคนควาอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึ กษา ข ตองจัดทํารายงานการงานคน ควาอิสระในหัวขอที่ นักศึกษาสนใจ ซึ่งมี
อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้ง

