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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

M.B.A. (MODERN TRADE BUSINESS MANAGEMENT)

คูมือการศึกษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM (M.B.A.)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย	 :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

     บธ.ม. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration (Modern Trade Business Management) 

     M.B.A (Modern Trade Business Management)

  

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา

 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(ประชาชาติธุรกิจ,2562) ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว ท�าให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น มีการน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในภาคธุรกิจท้ังภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และสินค้าท่ัวไป ประกอบกับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนย่ิงข้ึน โดยประเทศไทยได้ถูกจับตาจากหลายๆ ประเทศในภูมิภาค ในฐานะที่

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในอาเซียน ท�าให้ประชากรไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือตอบรับกับความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานศึกษาจึงต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติการ การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล 

การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนั้นเพื่อรับมือต่อการพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การเรียนรู้ธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

 

 การจัดท�าหลักสูตรได้ค�านึงถึงความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมเป็นหลัก จึงจัดให้มีรูปแบบการเรียน

การสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งเน้นในเรื่องของการเชิญอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร

พิเศษที่มีประสบการณ์จริง เพ่ือให้ความรู้และมุมมองในการน�าทฤษฎีไปใช้จริงในภาคธุรกิจ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ

ทฤษฎีมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ในภาคธุรกิจอีกด้วย
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เน้ือหาวิชาเด่น

วัตถุประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

และตรงกับความต้องการของธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมท้ังภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ 

ที่เป็นท่ีต้องการของสังคมโดยเน้นให้

นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Work-based Education 

ผลิตบัณฑิตท่ีเป ็นนักบริหารจัดการ

และผู ้ประกอบการท่ีมีความรู ้ความ

สามารถ ในการวิเคราะห์ วางแผนและ

เจรจาต่อรอง น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ 

เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั

ตลอดจนมคีวามรู้ทางดิจทัิลและสามารถ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

เ พ่ือผลิตบัณฑิตให ้รู ้จักการเรียนรู ้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม

จรยิธรรม ในการประกอบอาชีพ ควบคู่

ไปกับความรู้ ความสามารถ มีทักษะ

ทางปัญญา และสามารถท�างานร่วม

กับผู้อื่นได้

การจัดการ

ธุรกิจการค้า

สมัยใหม่

การตลาดธุรกิจ

และการตลาด

ดิจิตอล

กลยุทธ์การ

จัดการองค์กรและ

การบริหารคน

การคิดเชิง

ออกแบบส�าหรับ

นวัตกรรมทาง

ธุรกิจ

การจัดการการ

ปฏิบัติการและโซ่

คุณค่า

การเป็น

ผู้ประกอบการ

การจับคู่ทาง

ธุริกจและ

เครือข่าย

1. 2. 3.

ผู้บริหารในธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

ออนไลน์และออฟไลน์

ผู้บริหารในธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน

ผู้บริหารในธุรกิจ

ที่เป็นคู่ค้าของธุรกิจ

ค้าปลีกและค้าส่ง

เจ้าของธุรกิจ

และผู้ประกอบการ
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ความเชี่ยวชาญการศึกษา

 เราบริหารจัดการร้านค้าปลีก 7-Eleven กว่า 11,983 สาขาทั่วประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ของธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทุกสถาบันทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. รับรอง

เกณฑ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาประกอบด้วย

 การสอบวัดความรู้ 1 รายวิชา (กรณีสอบชิงทุน) คือ 

 • วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 • การสอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน

หลักฐานในการสมัครเรียน

 1)  ใบสมัคร จ�านวน 1 ชุด

 2)  ส�าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 3)  ส�าเนา Transcript ระดับปริญญาตรี จ�านวน 1 ชุด

 4)  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 5)  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ�านวน 1 รูป

 6)  หนังสือรับรองการท�างาน ส�าเนาปริญญาบัตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อ  จ�านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

สถานที่เรียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 

เปิดเรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
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คณาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรีไพร	ศักดิ์รุ่งพงศากุล
ประวัติการศึกษา

Ed.D. (Higher Education) Oklahoma State University, U.S.A.

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ	: สถิติและวิจัย, เทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.พัชรี		อยู่เพชร
ประวัติการศึกษา : D.B.A. (in Marketing) : UTCC 

ความเชี่ยวชาญ	: Modern Trade Business Management 

Consumer behavior research

ดร.ปาลิดา	ศรีศรก�าพล
ประวัติการศึกษา	:

Ph.D (Technopreneurship & Innovation Management)

ความเชี่ยวชาญ	: Innovation Synthesis (Plant & Food), Innovation 

management, Business Process, Marketing Management, Non-store 

marketing

ดร.สายพิณ		ปั้นทอง
ประวัติการศึกษา	:	Ph.D Management 

ความเชี่ยวชาญ	: Strategic Management, Marketing 

strategy and management, Leadership, Entrepreneur

Management , and Research methodology.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภญ.ธัญญา	สุพรประดิษฐ์ชัย	
ประวัติการศึกษา	:

Ph.D. (Doctor Degree, Major in Marketing) University of 

Technology Sydney, UTS 

ความเชี่ยวชาญ	: Branding strategy, Retail Business and 

Marketing Management, Research methodology 

ดร.	บุญเลิศ	วงศ์เจริญแสงสิริ
ประวัติการศึกษา	:	ph.D. (Industrial Engineering) 

ความเชี่ยวชาญ	:	Supply Chain and Logistics Management, 

Lean Manufacturing, Operations Management, Quality Control, 

Productivity Improvement, Simulation Modeling

ดร.สรชาติ	รังคะภูติ
ประวัติการศึกษา	:	D.B.A. (Marketing) 

ความเชี่ยวชาญ	: Consumer behaviour and decision-making process, 

Psychology and consumer behaviour, Marketing strategy and

management, retail strategy and management, 

promotion campaign strategy

ดร.จิรวุฒิ	หลอมประโคน
ประวัติการศึกษา	:	

Ph.D (Research and Statistics in Cognitive Science)

ความเชี่ยวชาญ	: Marketing Strategy, Consumer Behavior, 

Packaging strategy, Integrated marketing communication,

Research and Statistics in Cognitive Science Management, 

and Research methodology.
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ดร.วินัยชาญ	สรรพโรจน์พัฒนา
ประวัติการศึกษา	: Ph.D. (Public Administration)

ความเชี่ยวชาญ	: Strategic management, Entrepreneurship and 

Innovation, Organizational Theories, Sustainable 

Management in Organization, Public and Corporate Governance.

ดร.ธีรวีร์		วราธรไพบูลย์	
ประวัติการศึกษา	:	D.B.A. (Marketing) 

ความเชี่ยวชาญ	:	Measuring	of	Customer	Experience,	satisfaction	and	

loyalty	Behavior,	Convenience	Store’	Customer	Behavior,		

SPSS,	Stata,	LISREL,	AMOS,	Mplus	Programs,	check	up	Model	by	

Function	of	Equation	Model	,Statistics	for	Business	analysis.	

Organizational	Theories,	Sustainable	Management	in	Organization

ดร.ศิริวัลยา	คชาธาร	
ประวัติการศึกษา	: Ph.D. (Political Science)

	ความเชี่ยวชาญ	:	

- International Political Economy and Development   

- Foreign Direct Invesment

อาจารย์	ดร.ยุวรินธร	ไชยโชติช่วง
ประวัติการศึกษา	:	Ph.D. in Social Science (Business)

ความเชี่ยวชาญ	:	Marketing, Consumer Behavior 
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ดร.กนิษฐา		สุขสมัย
ประวัติการศึกษา	: Ph.D. (Management) 

ความเชี่ยวชาญ	: Managerial Accounting, Managerial Economics, 

Organization and Human Resource Management, 

Organization Behavior

ดร.สิทธิพัทธ์	เลิศศรีชัยนนท์
ประวัติการศึกษา	:	Ph.D. (Economics)

ความเชี่ยวชาญ	: Managerial Economics, Managerial Finance, 

Public policy, Project Evaluation, Environment Economics, 

Consumer Behavior

ดร.เพ็ญพัตรา	ทาสระคู
ประวัติการศึกษา	:	Ph.D. in Management

ความเชี่ยวชาญ	: Digital Marketing, Social Media Marketing, 

Marketing Strategy and Communication, Marketing 

and Business Research, Product and Packaging, 

International Business Management   
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อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ

ตัวอย่างอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษของหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในภาคธุรกิจจากองค์กรเครือข่ายของ CP All อีกกว่า 2,000 บริษัท 

ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาแชร์ประสบการณ์จริงและ 

การแก้ไขปัญหาจริงในโลกธุรกิจ

รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง

ดร.นริศ	ธรรมเกื้อกูล

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์และ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 

ดร.พงส์ศักดิ์	โหลิมชยโชติกุล

ผู้อ�านวยการส�านักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์  

บมจ.ซีพี ออลล์  

ดร.พิสิทธิ์	พัวพันธ์

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.ระพีพร	ศรีจ�าปา	

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณกิตติ	สุขสง่าเจริญ																					

ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ธุรกิจออฟฟิศเมท 

ดร.สุนันทา	เสถียรมาศ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

คุณธรรศพลฐ์		แบเลเว็ลด์															

ประธานกรรมการบริหาร บ.ไทยแอร์เอเชีย

คุณนิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

คุณอ�าพา		ยงพิศาลภพ

รองกรรมการผู้จัดการ  บ.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน

ประธานกรรมการบริหาร  บ. เซเรบอส

คุณชนวัฒน์	วาจานนท์							

กรรมการผู้จัดการ บ.ทีวีบูรพา 

คุณจักรพล	จันทวิมล															

ผู้จัดการทั่วไป บ.นันยางมาร์เก็ตติ้ง 
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เครือข่ายนักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 150

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
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แผน ก2 แผน ข

• หมวดวิชาแกนธุรกิจ   15 หน่วยกิต

• หมวดวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต

• หมวดวิชาเลือก           3 หน่วยกิต

• วิทยานิพนธ์    12   หน่วยกิต

• หมวดวิชาแกนธุรกิจ   15 หน่วยกิต

• หมวดวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต

• หมวดวิชาเลือก           9 หน่วยกิต

• การค้นคว้าอิสระ  6    หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรประจ�าปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Master	of	Business	Administration	Program	in	Modern	Trade	Business	Management

การศึกษาตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนการเรียนการศึกษา	

มีแผนการเรียนให้เลือก 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ดังต่อไปนี้

หมวดรายวิชา

หลักสูตรประจ�าปีการศึกษา 2563 (หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) NC NC

2.  หมวดวิชาแกนธุรกิจ 15 15

3.  หมวดวิชาบังคับ 6 6

4.  หมวดวิชาเลือก 3 9

5.  วิทยานิพนธ์ 12 -

6.  การค้นคว้าอิสระ - 6

รวม 36 36
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โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 4 ส่วน

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตดังต่อไปนี้

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต	 			วิชาบังคับก่อน

1170701 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)  -

 (English for Executive)  

1170702 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)  -

 ( Modern Trade Business Management)

1170703  เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรบัการตดัสนิใจทางธรุกิจ 3(3-0-6)  -        

 (Modern Economics for Decision Making)

นักศึกษาท่ีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาย่ืนตามเกณฑ์ท่ีทางสถาบันก�าหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชา 

1170701 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร และเรียนปรับพื้นฐาน รายวิชา 1170702 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ 

รายวิชา1170703 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยทั้ง 3 รายวิชาจะไม่มีการนับหน่วยกิตในการเรียน

การสอนเป็นเพียงการเรียนพื้นฐานเพื่อเข้าสู่หลักสูตรที่เหมาะสมเท่านั้น

หมวดวิชาแกนธุรกิจ

การเรียนหมวดวิชาบังคับรวม 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต     วิชาบังคับก่อน

1171701	 การจัดการทางการเงินและบัญชีส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  -

       (Financial and Accounting Management)

1171702	  การตลาดธุรกิจและการตลาดดิจิทัล		 3(3-0-6)  -

     (Business and Digital Marketing) 

1151703	         กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน 3(3-0-6)  -

 (Organization and People Management Strategy)  

1171704			       การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า		 3(3-0-6)  - 

                     (Operations and Value Chain Management)                 

1171705		 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ			 3(3-0-6)  -

                 (Business Strategy Development) 

หมวดวิชาบังคับ 

การเรียนหมวดวิชาบังคับรวม 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต     วิชาบังคับก่อน

1172701        การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)   -

 (Business Data Analytics and Research)

1172702		       สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)    -

 (Seminar in Modern Trade Business Management)
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หมวดวิชาเลือก 

การเรียนการสอนให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ส�าหรับแผน ก แบบ ก2 และ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตส�าหรับ

แผน ข จากวิชารายวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเฉพาะผู้บริหารระดับสูง	(Executive	Management	Development)

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต	 วชิาบงัคบัก่อน

1173701		 การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)  -

 (Supply Chain Integration) 

1173702		 ทักษะการจัดการส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 3(3-0-6)  -

                  (Managerial Skills for Executive) 

1173703									 การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ 3(3-0-6)  -

      (Business Ecosystem Management)

1173704			 การจัดการธุรกิจระดับโลก	 3(3-0-6)  -

  (Global Business Management) 

กลุ่มวิชาการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	(Entrepreneur	Incubation)รหัสวิชา	 	

รหัสวิชา	 ชื่อวิชา	 หน่วยกิต	 วชิาบงัคบัก่อน

1173711			 การคิดเชิงออกแบบส�าหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6)  -

                   (Design Thinking for Business Innovation) 

1173712			 การพัฒนาแผนธุรกิจ	 3(3-0-6)  -

                   (Business Plan Development) 

1173713			 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  -

                   (Entrepreneurship) 

1173714			 การจัดการธุรกิจดิจิทัล				                              3(3-0-6)  -

 (Digital Business Management)) 

1173715		 การจับคู่ทางธุรกิจและเครือข่าย 3(3-0-6)  -

                  (Business Matching and Networking) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับแผน ก แบบ ก2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วชิาบงัคบัก่อน

1174701		 วิทยานิพนธ์	 12(0-36-0)  -

	 (Thesis)

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระส�าหรับแผน ข จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วชิาบงัคบัก่อน

1174702			 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18)  -

                  (Independent Study)
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1171701
การจัดการทางการเงินและบัญชี

ส�าหรับธุรกิจ
3 1171705 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ  3

1171702 การตลาดธุรกิจและการตลาดดิจิทัล 3 1172701
การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

ทางธุรกิจ
3

1171703
กลยุทธ์การจัดการองค์กรและ 

การบริหารคน
3 xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 3

1171704
การจัดการการปฏิบัติการและ 

โซ่คุณค่า
3

รวม 12 รวม 9

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1174701 วิทยานิพนธ์ 6 1174701 วิทยานิพนธ์  6

1172702
สัมมนาการจัดการธุรกิจ 

การค้าสมัยใหม่
3

รวม 9 รวม 6

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่	1

ปีการศึกษาที่	2
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ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1171701
การจัดการทางการเงินและบัญชี

ส�าหรับธุรกิจ
3 1171705 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 3

1171702
การตลาดธุรกิจและการตลาด

ดิจิทัล
3 1172701

การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย 

ทางธุรกิจ
3

1171703
กลยุทธ์การจัดการองค์กรและ 

การบริหารคน
3 xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (1) 3

1171704
การจัดการการปฏิบัติการและ 

โซ่คุณค่า
3

รวม 12 รวม 9

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2

รหัสวิชา รายวิชา
จ�านวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จ�านวน

หน่วยกิต

1174702 การค้นคว้าอิสระ 3 1174702 การค้นคว้าอิสระ 3

1172702
สัมมนาการจัดการธุรกิจ 

การค้าสมัยใหม่
3

xxxxxx กลุ่มวิชาเลือก (2) 3

xxxxxx กลุ่มวิชาเลือก (3) 3

รวม 12 รวม 3

แผนการศึกษาแผน ข

ปีการศึกษาที่	1

ปีการศึกษาที่	2
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ค�าอธิบายรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

1)		กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

1170701	 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร	 3(3-0-6)		(ไม่นับหน่วยกิต)	

	 (English	for	Executive)

 ทักษะภาษาอังกฤษที่ฝึกฝนการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยจะเน้นเนื้อหาในการอ่านและการเขียน ซึ่ง

เป็นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ รวมถึงการน�าเสนอ การสรุปความ การต่อรอง การพูดต่อชุมชน 

และการพูดโน้มน้าว

 Practice of English skills in listening, speaking, reading and writing, with emphasis on reading and  

writing for executives in a business organization including presentation, summarization, negotiation, public  

speaking and persuasion.

1170702	 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 3(3-0-6)	(ไม่นับหน่วยกิต)	

 (Modern Trade Business Management)

 การผสมผสานรูปแบบและประเภทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยน�าเอาเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เพื่อเชื่อมต่อใน

โลกขององค์กรดิจิทัล การจัดการองค์กรและการบริหารคนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การเลือกผลิตภัณฑ์ การจัดวางสินค้า การวาง ผังร้าน การออกแบบและการจัด

เรียงสินค้า การขายและการบริการในยุคดิจิทัล การจัดการหน้าร้าน ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ บทบาทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนกรณีศึกษา

 Integration of forms and types of modern retail businesses using technology as an intermediary to  

connect the world of digital organizations; organization and people management strategy to be in line with  

technological changes; the relationships of elements in modern business; selection of products; placement of 

products; layout of store; designing and arrangement of products; sales and services provision in the digital 

world; store counter management; the impacts of environment affecting modern trade business; the roles of  

modern trade business affecting society and economy; and case studies. 

1170703	 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	(ไม่นับหน่วยกิต)

	 (Modern	Economics	for	Decision	Making)

 หลกัการทางเศรษฐศาสตรใ์นการก�าหนดนโยบายและตดัสนิใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อปุสงค์   การวิเคราะห์อปุทาน 

การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลาดและการแข่งขัน การก�าหนดราคา ก�าไรและการจัดสรรเงินทุน หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในบริบทธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 Economics principles for business policy determination and decision making; demand analysis;  

supply analysis; production and cost analysis; market and competition; determination of prices; profits and capital  

allocation; sufficiency economy principles in business context; international economics; and digital economy.
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2)		กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

1171701		การจัดการทางการเงินและบัญชีส�าหรับธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)

	 (Financial	and	Accounting	Management)

 ความส�าคัญและการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการวัดและประเมินผลการประกอบการของ

ธุรกิจ การบัญชีดิจิทัลและการบัญชีออนไลน์ การวิเคราะห์งบการเงิน งบกระแสเงินสด การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ

วางแผนและควบคุม การวิเคราห์ต้นทุน ปริมาณและก�าไร และการจัดท�างบประมาณ การจัดการทางการเงินและสภาวะ

แวดล้อมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน 

การตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน เทคโนโลยีทางการเงิน การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางการเงินในการแก้

ปัญหา ตลอดจนกรณีศึกษา

 Importance and uses of information from the accounting information system for measurement  

and evaluation of business performance; digital and cloud accounting; analysis of financial statement; cash  

flow statement; the use of accounting information for planning and controlling with the cost-volume-profit  

analysis, and budgeting; financial management and financial environment for corporate decision-making; capital  

structure, short-term and long-term financing; cost of capital; capital investment decision; risks and returns; financial  

technology (FinTech); application of financial models to solve problems; and case studies.

1171702		การตลาดธุรกิจและการตลาดดิจิทัล	 	 	3(3-0-6)

	 (Business	and	Digital	Marketing)

 ทฤษฎีและหลักการการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แผนการตลาด การเก็บข้อมูลเพื่อการท�านายความต้องการ

ในตลาด การวิจัยทางการตลาด ความพึงพอใจและความภักดีให้กับสินค้า การแบ่งส่วนของตลาด การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า การจัดการการสื่อสารในแบบ การสื่อสารมวลชน การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคล การตลาดดิจิทัล การตลาดโดยใช้ประสาทวิทยา ตลอดจนกรณีศึกษา

 Theories and principles of marketing; marketing strategies; marketing plans; data collecting for  

forecasting of market demand; marketing research; satisfaction with and loyalty for products; market  

segmentation; determination of targets; product positioning; creation of brand equity; communication  

management in both mass communication and interpersonal communication; digital marketing; neurological  

marketing; and case studies.
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1171703		กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน	 	 	3(3-0-6)		

	 (Organization	and	People	Management	Strategy)

 ความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความซับซ้อน (complexity) ความคลุมเครือ  

(ambiguity) ภูมิศาสตร์การเมือง (geo-political) แนวโน้มแรงผลักดันระดับ มหภาคที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กร การ

เข้าใจตนเอง การสร้างความเห็นอกเห็นใจ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงและความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งในยุคปัจจุบัน การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) การจัดการการปฏิรูป (transformation management) การประยุกต์ใช้

เพื่อการบริหารบุคคล ทีมงาน องค์กร และเครือข่ายในบริบทของประเทศและสังคมโลก รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, and geopolitics; driving force of macro level factors  

toward business and organization; and business responses; development of self-awareness, empathy,  

credibility, stability, and strong leadership path in current era; change management and transformation  

management; practical application for management of personnel, team, organization and network in the context 

of domestic and international society; including related case studies. 

1171704		การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า	 	 	3(3-0-6)

	 (Operations	and	Value	Chain	Management)

 การจัดการการปฏิบัติการในธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการในยุคดิจิทัล บทบาทและความส�าคัญของการปฏิบัติ

การและโซ่คุณค่าที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลยุทธ์การปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การวิเคราะห์

และออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อศักยภาพสูงสุด การใช้เทคนิคเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหา

และสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ การคาดการณ์ความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ  เพื่อวางแผน

และจัดการทรัพยากรของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเด็นส�าคัญทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ

อนาคต 

 Operations management in both manufacturing and service businesses in the digital age; the roles 

and importance of operations and value chain in modern trade business; operational strategies for achieving 

business goals; analysis and designing of operations system to achieve the highest potentiality; the use of  

quantitative techniques and data analytics in analyzing problems and supporting decision making in the  

operation; the forecasting of the demands for products and services of various groups of customers for efficient 

planning and management of business resources; and important issues in technology and business at present 

and in the future.

1171705		การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)

	 (Business	Strategy	Development)

 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจรอบด้าน การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในยุคดิจิทัล การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจ กระบวนการ

พัฒนากลยุทธ์ การวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลดิจิทัล การก�าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและครอบคลุมปัจจัยภายในด้านการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน การวางกลยุทธ์เพ่ือเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เน้นการเรียนจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 Strategic planning to create a competitive advantage in modern trade business; a 360-degree analysis 

of business environment; strategic planning of business in the digital age; selecting the right strategy in business 

management; strategy development process; analysis of strategy implementation to drive modern trades; analy-

sis of the big data from digital sources; determination of strategy that is consistent with the external environment 

and covers internal factors of comprehensive supply chain management; strategic planning to be a leader in 

modern trade business; emphasizing on learning from the analysis of both domestic and international case stud-

ies on modern trade as well as conducting a business that is in line with local culture.

3)		กลุ่มวิชาบังคับ

1172701		การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)

	 (Business	Data	Analytics	and	Research)

 บทบาท ความส�าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของวิจัยที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ของผู้วิจัย การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ การท�าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและการพัฒนา

แผนการวิจัย การเลือกปัญหาและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคการตั้งสมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาทางธุรกิจและข้อเสนอการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย การเลือก

วิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ 

 Roles, importances, values, and benefits of research for business development; ethics and  

responsibilities of researchers; the use of appropriate information to solve business problems; creating research  

proposals for solving business problems and developing research plans; the selection of problems and  

variables for research; research hypothesis techniques; literature reviews related to business problems and  

research proposals for solving business problems; appropriate populations and sample groups for doing  

research, selection of research technique; collecting data and statistic for research; the use of digital technology 

for preparing and analyzing data to solve business problems. 

1172702	 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 	 	3(0-6-3)

	 (Seminar	in	Modern	Trade	Business	Management)

 บริบทการด�าเนินธุรกิจในมิติที่ส�าคัญจากสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นน�า การน�า

ทฤษฎีการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เน้นการใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก และการจัดการสัมมนาทางธุรกิจการ

ค้าสมัยใหม่

 Major dimensions of business operation in the current situation context;  the analysis of case  

studies from leading companies; the application of business management theories for solving problems with  

the emphasis on case studies; and the management of seminar in modern trade business.
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4)		กลุ่มวิชาเลือก	

4.1)		กลุ่มวิชาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	(Executive	Management	Development)

1173701		การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน	 	 	3(3-0-6)

	 (Supply	Chain	Integration)

 การบริหารและเชื่อมโยงส่วนประกอบและกิจกรรมต่างๆ ภายในโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการการขนส่งสินค้า การจัดการคลัง

สินค้าและกระจายสินค้า การจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ในระบบการบริหารโซ่อุปทาน การจัดการความเสี่ยงภายในโซ่อุปทาน ตลอดจนกรณีศึกษา

 Systematic management and integration of supply chain elements and activities in response to  

customers’ requirements in the digital era; strategic supply chain management; procurement and sourcing;  

warehouse and distribution management; product handling and packaging management; information technology 

and breakthrough technology related to supply chain management; risk management within supply chain; and 

case studies.

1173702	 ทักษะการจัดการส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 	 	3(3-0-6)

	 (Managerial	Skills	for	Executive)		

 การจัดการเวลา (time management) การจัดการความขัดแย้ง (conflict management) การน�าเสนอและการ

พูดในที่สาธารณะ (presentation and public speaking) การสอนงาน (coaching) การมอบหมายงาน (delegation skill) 

การจัดการความเสี่ยง (risk management) ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ (corporate governance and integrity) การฝึก

ปฎิบัติการเป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO workshop)

 Time management; conflict management; presentation and public speaking; coaching; delegation; risk 

management; good governance and integrity; and CEO workshops.

1173703	 การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)

	 (Business	Ecosystem	Management)

 การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การสร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ การบริหารจัดการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดส่งและกระจายสินค้า 

การบริหารจัดการลูกค้า การสร้างและการบริหารจัดการคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ การบริหารจัดการคู่แข่ง การบริหาร

จัดการตัวแทนรัฐบาล ตลอดจนกรณีศึกษา     

 Business ecosystem management; negotiation skills; creating relationships with various groups of  

people;  stakeholder management; management of raw materials and products suppliers; management and  

administration of the relationships between the product deliverers and distributors; customer management;  

creation and management of partnership and business allies; competitor management; government agency  

management; and case studies.
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1173704		การจัดการธุรกิจระดับโลก	 	 	3(3-0-6)

	 (Global	Business	Management)

 บริบทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์องค์ประกอบในการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และฐาน

ข้อมูลในตลาดต่างประเทศ การวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ การ

บริหารและการด�าเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การด�าเนินธุรกิจระดับโลก วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด�าเนินการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ โอกาสจากการลงทุนในต่างประเทศและผลประโยชน์ ศึกษาปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่าง

บริษัทหลักและบริษัทในเครือที่อยู่คนละประเทศ ศึกษาผลกระทบต่อการตลาดระหว่างประเทศ และกรณีศึกษา  

 International business management context; analysis of components in international business  

operations and database in foreign markets; planning and strategy formulation which are in line with international 

business environment; management and business operations to advance global business operations, objectives 

and strategies for international business operations, opportunities from foreign investments and benefits, study-

ing problems and how to solve trade conflicts between the main companies and affiliates in different countries;   

studying impacts on international markets as well as case studies.

4.2)		กลุ่มวิชาการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	(Entrepreneur	Incubation)

1173711	 การคิดเชิงออกแบบส�าหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)

	 (Design	Thinking	for	Business	Innovation)

 สภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ การ

คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม แหล่งที่มาของนวัตกรรม การวิเคราะห์ความ

ต้องการลูกค้า การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนาสินค้าใหม่ กระบวนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

 Environment conditions that lead to the occurrence of creative thinking; techniques for creating  

creative thinking; design thinking; selection of creative thinking for innovations; definitions and types of innovation; 

sources of innovation; analysis of customers’ needs; designing and development of products using modern tools 

and methods for developing new products; product designing process; evaluation of the feasibility of production; 

related laws for product control; and intellectual property management.
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1173712	 การพัฒนาแผนธุรกิจ	 	 	3(3-0-6)	

	 (Business	Plan	Development)

 องค์ประกอบของการจัดท�าแผนธุรกิจ ตั ้งแต่การประเมินศักยภาพตนเองในการด�าเนินธุรกิจ การก�าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดท�ารูปแบบการด�าเนินธุรกิจเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการจัดการ แผนการผลิต แผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดท�าบทสรุปผู้บริหาร รวมถึงการก�ากับดูแล การประเมินผลและติดตาม 

 Components of business plan starting from self-assessment of the potential for business operation, 

determination of business objectives and goals; designing the operation model for the target business, analysis 

of both internal and external factors of a business situation; marketing plan; financial plan; management plan;  

production plan; human resource plan; management of risks that may occur and affect business operation  

outcomes; evaluation of business feasibility with business ethics and social responsibility; preparation of  

executive summary; monitoring and evaluation of business plan execution.

1173713	 การเป็นผู้ประกอบการ	 	 	3(3-0-6)

	 (Entrepreneurship)

 แนวคิด (mindset) คุณลักษณะและรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแนวคิดนอกกรอบ และความคิด 

สร้างสรรค์เพื่อการสร้างธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ กฎหมายและการจัดตั้งองค์กร การ

บริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากรและทีมงาน การบริหาร

องค์กร รวมถึงการบริหารเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกรณีศึกษาการ

สร้างธุรกิจของผู้ประกอบการ

 Mindset, characteristics and models of entrepreneurship; creation of lateral thinking and creative  

thinking for business creation; seeking for business opportunities; business models; laws and business  

organization establishment; various aspects of business management and administration, such as marketing, 

production, accounting, finance, personnel and work team management, organizational management;  

technology and information management for linking knowledge and applies appropriately for the current  

situation and environment with business ethics and social responsibility; and analysis of case studies.

1173714		การจัดการธุรกิจดิจิทัล	 	 	3(3-0-6)

	 (Digital	Business	Management)

 การเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) การตลาดแบบออนไลน์ 

(digital marketing) เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี และเงินตราดิจิทัล และตัวอย่างการใช้งาน (marketing  

online tools and usages) การวัดผลการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ (digital marketing evaluation) การจัดการข้อมูล

ประเภทต่าง ๆ ในองค์กร การออกแบบแพลตฟอร์มในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (extract, transform, load : ETL) การ

วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูล (data analysis and data visualization) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) การให้

บริการต่าง ๆ บนคลาวด์ (cloud computing) รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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 Use of digital technologies to transform organizations or businesses; online marketing; online  

marketing tools, technology, and digital currency, and examples of their usage; various evaluation models for online  

marketing; management of various categories of data in organization; designing of platforms for managing big 

data (extract, transform, load : ETL); data analysis and data visualization; Internet of things; provision of cloud 

computing services; and related case studies.  

 

1173715	 การจับคู่ทางธุรกิจและเครือข่าย	 	 	3(3-0-6)

	 (Business	Matching	and	Networking)

 การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ วิธีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ

จับคู่ทางธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตร กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รูปแบบความร่วมมือและการสร้างความ

ได้เปรียบร่วมกัน การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าและพันธมิตร การถ่วงดุลอ�านาจและการพึ่งพาทางธุรกิจ เทคนิคการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านการลงทุน การพัฒนาระบบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการจับคู่ทางธุรกิจและการสร้างเครือข่าย ตลอดจนกรณี

ศึกษาการจับคู่ทางธุรกิจและเครือข่าย

 Business allies; methods for creating business ally networks; problems and guidelines for solving  

problems in business matching and creation of business ally networks; strategies for creating business ally  

networks; models of cooperation and creation of common advantages; negotiation with business partners and 

allies; balance of power and business reliance; techniques for exchanging investment information; development 

of business matching and networking achievement monitoring and evaluation system; and related case studies 

on business matching and networking.

5)	กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

5.1)		วิทยานิพนธ์

1174701		วิทยานิพนธ์	 	 	12(0-36-0)	

	 (Thesis)

 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และโซ่อุปทานในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน 

 Systematic analysis of modern trade business management and supply chain in standard research formats.

5.2)		การค้นคว้าอิสระ	(Independent	Study)

1174702	 การค้นคว้าอิสระ	 	 	6(0-18-0)

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในรูปแบบงานวิจัย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือ

การให้ค�าปรึกษาต่อองค์กรด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 Systematic independent study in modern trade business in the forms of research, business plan,  

business strategy, or provision of consultation for modern trade business organizations.






