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ระดับปริญญาโท - เอก
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การจัดการมหาบัณฑิต

กทม.

การจัดการโดยเน้น คน-งาน-ระบบ
เป็นความสมบูรณ์ สร้างความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับธุรกิจ

ชลบุรี

เปิดสอน วันอาทิตย์ วันเดียว
6 กลุ่มวิชา
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79 ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลคลองตำ�หรุ
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
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การจัดการการบิน (Aviation Management)
การจัดการธุรกิจขายตรง (Direct Marketing Management)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality Tourism Management)
จิตวิทยาการบริหารองค์การ (Organizational Management Psychology)
การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management)
การจัดการธุรกิจการกีฬา (Sports Business Management)

คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต

จุดเด่น
ของหลักสูตร

สภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลัก
ดันให้องค์การต่างๆ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึง
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเกินความหวังของลูกค้าและผู้รับบริการ หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต จึงเป็นคำ�ตอบสำ�หรับผูบ้ ริหารทีต่ ระหนักถึง
ความจำ�เป็นในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้เป็นนักบริหารจัดการ
ระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรองรับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เรียนรู้ผ่าน Case Study ด้านการจัดการจากองค์กรชั้นนำ�
โดย Guru ด้านการจัดการ (การจัดการเชิงรุก)
• เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร
• เปิด 6 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional พร้อมเข้าสู่ AEC
• คณาจารย์พร้อมให้คำ�ปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 21.00 น.

วิธีการสมัคร
• สมัครออนไลน์ www.spu.ac.th
• สมัครด้วยตนเอง
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท - เอก
อาคาร 11 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน
ผู้อำ�นวยการหลักสูตร

น.อ.หญิง ศ.ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ดร.วิทยา ประยงค์พันธ์
ดร.สมชาย หัชลีฬหา
ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
ดร.ชัยนรินทร์ ธีรไชยพัฒน์
ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร
ดร.ปุญณภณ เทพประสิทธิ์
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล
อ.สมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
อ.กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์
คุณเอกราช ศาลยุติเดช
คุณภาณุ เสถียรพจน์

แผนการศึกษา
3 ภาคการศึกษา
รวม 36 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
•
•
		
•
•

การจัดการธุรกิจกับหลักจิตวิทยา
ทฤษฎีการจัดการทั่วโลกและการจัดการความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
การเงินและการบัญชีสำ�หรับผู้บริหาร
การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
•
•
•
•

การวิจัยองค์การ
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
วิชาเลือก 1*
วิชาเลือก 2*

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
•
•
•
•
•

วิชาเลือก 3*
วิชาเลือก 4*
สารนิพนธ์
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

*รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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