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1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
 ภาษาไทย  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
 ภาษาองักฤษ  Master of Business Administration Program  
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
 ช่ือเตม็ (ไทย) :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
 ช่ือยอ (ไทย) :  บธ.ม.  
 ช่ือเตม็ (องักฤษ) :  Master of Business Administration  
 ช่ือยอ (องักฤษ) :  M.B.A.  
 
3. จาํนวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
 36 หน่วยกิต 
 
4. หลกัสูตรและรายวชิา  
 4.1  โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก แบบ ก 2 มวีทิยานิพนธ์  (36 หน่วยกิต) 
  ก. วชิาแกนบริหารธุรกิจ  18 หน่วยกิต  
  ข. วชิาเอกบงัคบั   6 หน่วยกิต  
  ค. วทิยานิพนธ์   12 หน่วยกิต  
  แผน ข แบบไม่มวีทิยานพินธ์     (36 หน่วยกิต)  
  ก. วชิาแกนบริหารธุรกิจ  18 หน่วยกิต  
  ข. วชิาเอกบงัคบั   9 หน่วยกิต  
  ค. วชิาเอกเลือก   6 หน่วยกิต  
  ง. การศึกษาคน้ควา้อิสระ  3 หน่วยกิต 
  
 
 
 



 4.2 รายวชิา  
 วชิาปรับพืน้ฐาน 
รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาก่อน 

MB 001   ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6)   - 
(Business English) 

MB 004   หลกัการพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์    3 (3-0-6)   - 
(Foundation of Economics) 

MB 005   การเงินธุรกิจขั้ นพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)   - 
(Fundamentals of Business Finance) 

MB 007   สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเคร่ืองมือเพ่ือวเิคราะห์ 3 (3-0-6)   - 
ทางธุรกิจ  
(Business Environment & Tools for Business Analysis) 

MB 008   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม   3 (3-0-6)   - 
(Fundamental of Computer and coding) 

 

วชิาแกนบริหารธุรกจิ  6 วชิา 18 หน่วยกิต 
รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาก่อน 

MB 501   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยกุต ์    3 (3-0-6)   - 
(Applied Business Economics) 

MB 503   พฤติกรรมองคก์รและการจดัการท่ีมีเอกลกัษณ์  3 (3-0-6)   - 
เฉพาะขององคก์ร  
(Organizational Behavior and Identity Management) 

MB 508   การจดัการการตลาดยคุดิจิทลั    3 (3-0-6)   - 
(Marketing Management in Digital Economy) 

MB 509   การเงินเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ    3 (3-0-6)   - 
(Finance for Business Decision) 

MB 510   การจดัการการด าเนินงานเชิงนวตักรรม   3 (3-0-6)   - 
(Innovative Operations Management) 

MB 511   กลยทุธ์สร้างความสามารถในการแข่งขนัสูง   3 (3-0-6)   - 
(Highly Competitive Strategy) 
 
 



 
วชิาเอกบังคบั  3 วชิา จ านวน 9 หน่วยกิต. 

รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MT 501  พลวตัการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม  3 (3-0-6)   - 
  (Dynamics of Tourism and Hotel Management) 
MT 502  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผูป้ระกอบการ  3 (3-0-6)   - 

ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม      
  (New Venture Creation and Entrepreneurship in 

Tourism and Hotel Business) 
MT 503   การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม  3 (3-0-6)   - 

เพ่ือความยัง่ยนื     
  (Tourism and Hotel Business Management for 

Sustainability) 
 

วชิาเอกเลอืก นกัศึกษาแผน ข (ไม่มีวทิยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาก่อน 

MT 521  การจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่   3 (3-0-6)   - 
(Modern Accommodation Business Management) 

MT 522  การจดัการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา  3 (3-0-6)   - 
(Wellness and Spa Business Management) 

MT 523  การจดัการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร  3 (3-0-6)   - 
(Food Service and Restaurant Business Management) 

MT 524  การจดัการธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน  3 (3-0-6)   - 
(Airline Business and Airport Management)  

MT 525  การวางแผนและการจดัการงานอีเวน้ท ์   3 (3-0-6)   - 
(Event Planning and Management) 

MT 526  การจดัการคุณภาพการบริการส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6)    - 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม     
(Service Quality Management for Tourism and Hotel  
Business) 

 
 



รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาก่อน 

MT 527  การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ในธุรกิจการท่องเท่ียว  3 (3-0-6)    - 
และการโรงแรม      
(Customer Relations Management in Tourism and 
Hotel Business) 

MT 528  การพฒันาทุนมนุษยส์ าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว  3 (3-0-6)   - 
และการโรงแรม     
(Human Capital Development for Tourism and 
Hotel Business) 

MT 529  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6)    - 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม     
(Product and Brand Management for Tourism and 
Hotel Business) 

MT 530  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนส าหรับ  3 (3-0-6)   - 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม     
(Logistics and Supply Chain Management for 
Tourism and Hotel) 

MT 531  ประเด็นวพิากษใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6)    -   
(Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business)  

MT 532  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3 (3-0-6)   - 
(Research Methodology for Tourism and Hotel) 
 

นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถเลือกวชิาเอกของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวชิาอ่ืนๆ เป็นวชิาเอกเลือกได ้หรือ
อาจเลือกวิชาในระดบัปริญญาโทนอกกลุ่มวิชาเป็นวิชาเอกเลือกได ้1 วิชา โดยตอ้งผ่านการเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
 

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ  
รหสัวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาก่อน 

MT 600 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

12 (0-0-36) - 

MT 601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(Independent Study) 

                          3 (0-0-9) - 



 คาํอธิบายรายวชิา 
 

MT 501  พลวตัการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                                           3(3-0-6) 

               (Dynamics of Tourism and Hotel Management) 
               สถานการณ์ แนวโนม้ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการโรงแรม พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม การปรับตวัของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมในยุคโลกาภิวฒัน์ การใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการความเส่ียงและวิกฤตในธุรกิจการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม กลยทุธ์การจดัการและพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และเทคโนโลย ี
 
MT 502  การสร้างธุรกจิใหม่และการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                    3(3-0-6) 
                (New Venture Creation and Entrepreneurship in Tourism and Hotel Business) 
                แนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม การประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม การจดัท าแผนธุรกิจ รูปแบบการลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการธุรกิจท่ีเร่ิมด าเนินการ
เพ่ือก าไรและการเติบโต การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 
MT 503  การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรมเพือ่ความยัง่ยนื                                                                   3(3-0-6) 
               (Tourism and Hotel Business Management for Sustainability) 

              แนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนสู่การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมอย่างย ัง่ยืน การ
ประเมินผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม หลกัการ กระบวนการ และการด าเนินงานเพื่อการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมอยา่ง
ย ัง่ยนื กรณีศึกษาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
 
MT 521  การจดัการธุรกจิทีพ่กัแรมสมยัใหม่                                                                                                             3(3-0-6) 
               (Modern Accommodation Business Management) 
               แนวคิดการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ รูปแบบการบริหารและการด าเนินงานท่ีพกัแรมสมยัใหม่ การน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีพกัแรมสมยัใหม่ การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจท่ีพกัแรมสมยัใหม่ แนวโน้มของ
ธุรกิจท่ีพกัแรม กรณีศึกษา 
 
 



MT 522  การจดัการธุรกจิบริการสุขภาพและสปา                                                                                                     3(3-0-6) 
               (Wellness and Spa Business Management) 
 แนวคิดการจดัการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบดา้นสุขภาพและสปา การ
ออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการดา้นสุขภาพและสปา กลยทุธ์การจดัการและการด าเนินธุรกิจบริการสุขภาพและสปา 
การสร้างคุณค่าและการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจบริการสุขภาพและสปา กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา 
 
MT 523  การจดัการธุรกจิบริการอาหารและภัตตาคาร                                                                                             3(3-0-6) 
               (Food Service and Restaurant Business Management) 
 แนวคิดการจดัการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร การก าหนดรูปแบบการบริการ การบริหารจดัการภายใน
ธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร การจดัรายการอาหารและการก าหนดราคาค่าบริการ การจดัการก าลงัคน การควบคุม
คุณภาพอาหารและการบริการ การจดัการทางการเงิน กลยทุธ์ทางการจดัการดา้นการตลาดและการบริหารงานขายในธุรกิจ
บริการอาหารและภตัตาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการธุรกิจบริการอาหารและภตัตาคาร กรณีศึกษา 
 
MT 524  การจดัการธุรกจิสายการบินและท่าอากาศยาน                                                                                            3(3-0-6) 
               (Airline Business and Airport Management) 
 แนวคิดการจดัการธุรกิจสายการบินและท่าอากาศยาน การบริการในธุรกิจสายการบิน พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ธุรกิจสายการบิน การวิเคราะห์การแข่งขนัในธุรกิจสายการบิน การพฒันาสินคา้และบริการ กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจสายการบิน ระบบการบริหารจดัการท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศยาน กรรมสิทธ์และสิทธิในการประกอบการท่า
อากาศยาน โครงสร้างในการจัดการท่าอากาศยาน ผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
 
MT 525  การวางแผนและการจดัการงานอเีว้นท์                                                                                                        3(3-0-6) 
               (Event Planning and Management) 
 แนวคิดการจัดการงานอีเวน้ท์ ขั้นตอนการจัดงานอีเวน้ท์ การออกแบบงานอีเวน้ท์ นวตักรรมและความคิด
สร้างสรรคส์ าหรับงานอีเวน้ท์ การจดัการสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในงานอีเวน้ท ์การจดัการโลจิสติกส์และซพั
พลายเชนในงานอีเวน้ท ์การจดัการดา้นงบประมาณ เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดังาน การวางแผนและการจดัการ
ก าลงัคน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในงานอีเวน้ท ์กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจการจดังานอีเวน้ท ์กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 



MT 526  การจดัการคุณภาพการบริการสําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                  3(3-0-6) 
               (Service Quality Management for Tourism and Hotel Business) 
 แนวคิดการจดัการคุณภาพการบริการ การด าเนินงานด้านคุณภาพการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม การพฒันาคุณภาพการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูรั้บบริการและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
มาตรฐานการใหบ้ริการในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การประเมินคุณภาพการบริการ 
 
MT 527  การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                 3(3-0-6) 
               (Customer Relations Management in Tourism and Hotel Business) 
 แนวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ระดบัและรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมกบัลูกคา้ กระบวนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ กิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รธุรกิจกบัลูกคา้เพ่ือ
น าไปสู่ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กลยทุธ์การรักษาลูกคา้ การหาลูกคา้ใหม่ และการดึงลูกคา้กลบั กรณีศึกษา 
 
MT 528  การพฒันาทุนมนุษย์สําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                3(3-0-6) 
               (Human Capital Development for Tourism and Hotel Business) 
 ความส าคญัของการพฒันาทุนมนุษยใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การพฒันาสมรรถนะของทุนมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั การวางแผนและการส่งเสริมทรัพยากรมนุษยใ์หไ้ดรั้บความส าเร็จ การบริหารทุน
มนุษยใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม 
 
MT 529  การจดัการผลติภัณฑ์และตราสินค้าสําหรับธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                         3(3-0-6) 
               (Product and Brand Management for Tourism and Hotel Business) 
 แนวคิดการจดัการผลิตภณัฑใ์นธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม  การก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑส์ าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม การสร้างและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ แนวคิดคุณค่าตราสินคา้ การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ การก าหนดกลยุทธ์เก่ียวกบัตราสินคา้ การรักษา
คุณค่าตราสินคา้ใหค้งอยู ่
 
MT 530  การจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชนสําหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                             3(3-0-6) 
                (Logistics and Supply Chain Management for Tourism and Hotel) 
 แนวคิดการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความแตกระหว่างการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ การจดัการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจดัการ
การไหลทางกายภาพ การจดัการการไหลของสารสนเทศ การจดัการการไหลทางการเงิน การบริหารความสัมพนัธ์กบัผู ้
จดัหา การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 
 



MT 531  ประเดน็วพิากษ์ในธุรกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                               3(3-0-6) 
                (Critiqued Issues in Tourism and Hotel Business) 
 วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นท่ีส าคญั และน่าสนใจในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยใช้
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกนัอภิปราย สรุป และน าเสนอแนวคิดใหม่เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ และ
การพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 
MT 532  ระเบียบวธีิวจิยัสําหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม                                                                                  3(3-0-6) 
               (Research Methodology for Tourism and Hotel) 

แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม การก าหนดประเดน็ปัญหาการวจิยั กระบวนการ
และขั้นตอนการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวจิยั และการน าเสนอผลงานการ
วจิยั 
 
MT 600  วทิยานิพนธ์            12  (0-0-36) 
 (Thesis) 
 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ตอ้งจดัท าวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดยหัวขอ้
วิทยานิพนธ์ตอ้งอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาท่ีตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 
MT 601  การศึกษาค้นคว้าอสิระ                3(0-0-9) 

(Independent Study) 
 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ ซ่ึงมีอาจารย์
ท่ีปรึกษาก ากบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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