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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มี
ความรู ้ดา้ นบริ หารธุรกิจ การวิจยั การสร้างนวัตกรรม มีภาวะผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค์ มี ความเป็ นผูป้ ระกอบการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั และมีการบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ มีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต สามารถบู ร ณาการศาสตร์ ท างบริ ห ารธุ รกิ จ เพื่ อ แก้ปั ญ หาองค์ก รธุ ร กิ จ และสั งคมภาคใต้
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสู ตร
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหา และแสดงออกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจและลาดับ
ความสาคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ
1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
2. ความรู ้
2.1 อธิบายและเลือกใช้ความรู ้ดา้ นบริ หารธุรกิจ การเป็ นผูป้ ระกอบการในยุคดิจิทลั . และความรู ้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 อธิบายกระบวนการวิจยั ที่ใช้แก้ปัญหาธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สร้างงานวิจยั ทางธุรกิจอันนาไปสู่องค์ความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ภาคใต้
3.2 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เป็ นผูน้ าและสามารถทางานเป็ นทีมในสังคมพหุวฒั นธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกทั้งในภาวะของผูน้ า
หรื อสมาชิกของกลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรื อคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
5.2 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และสามารถ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสม

5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาบังคับ
460-501 ชุดวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดาเนินงานร่ วมสมัย
(Human Resource Development and Contemporary Operation Management)
460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
(Excellence Strategic Management)
2. หมวดวิชาเลือก
1) กลุ่มรายวิชา Business Analytic and Innovativeness
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉริ ยะ
6 ((5)-2-11)
(Business Data Analytic and Business Intelligence)
460-512 ชุดวิชานวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์สาหรับโลกธุรกิ จใหม่
(Innovation and Creative thinking for the New Business World)
460-513 ชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจดิจิทลั
(Digital Business Development)
2) กลุ่มรายวิชาเลือก Business Management
460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมินโอกาสทางธุรกิจ
(New Venture Creation and Opportunity Evaluation)
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารระดับสูงในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)
460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก
(Global Business Experience)
3) กลุ่มรายวิชาเลือก Branding and Marketing
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจัดการแบรนด์สู่ความสาเร็จ 6 ((5)-2-11)
(Designing and Managing Brand to Success)
460-518 ชุดวิชาการยกระดับธุรกิจด้วยการจัดการการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Leveraging Business through Creative Marketing Management)
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลั และการวิเคราะห์
(Digital Marketing and Analytics)

36 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต
6 ((5)-2-11)
6 ((5)-2-11)
6 ((5)-2-11)
12 หน่ วยกิต

6 ((5)-2-11)
6 ((5)-2-11)

6 ((5)-2-11)
6 ((5)-2-11)

6 ((5)-2-11)

6 ((5)-2-11)
6 ((5)-2-11)

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
460–700 สารนิพนธ์
(Minor Thesis)
460–800 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
460–801 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36/18/6หน่ วยกิต
6(0-18-0)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก 1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
460–800 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
460–800 วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)
9(0-27-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
460–800 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
460–800 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
12(0-36-0)
แผน ก 2
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
460-501 ชุดวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดาเนินงานร่ วมสมัย
ภาคการศึกษาที่ 2
460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
460–801 วิทยานิพนธ์

6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
3(0)-9-0)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
460–801 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
460–801 วิทยานิพนธ์

6(0)-18-0)
9(0)-27-0)

แผน ข
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
460-501 ชุดวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม
460-502 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดาเนินงานร่ วมสมัย
ภาคการศึกษาที่ 2
460-503 ชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
xxx–xxx ชุดวิชาเลือก

6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
xxx–xxx ชุดวิชาเลือก
460-700 สารนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
460-700 สารนิพนธ์

6((5)-2-11)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปั ญหา และ
แสดงออกด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและลาดับ
ความสาคัญของปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และสม่าเสมอ

1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและ
เสี ยสละโดยยึดถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง

2. ความรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
1) อาจารย์ผู ้ส อนมี ก ารสอดแทรกเรื่ อง
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความซื่ อสั ต ย์ แ ละ
จรรยาบรรณของนักวิจยั หรื อนักวิชาการด้าน
บริ หารธุรกิจ
2) ให้ ค าปรึ ก ษาการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ /สาร
นิพนธ์ โดยปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
มี ความรับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดย
ส่ งเสริ มให้นักศึ กษาทาวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์/
สารนิ พนธ์เพื่อแก้ปัญหาในองค์กร ในชุมชน
บ้านเกิ ด รวมถึ งการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของ
ผูอ้ ื่ น ในการจัด การกับ ข้อโต้แย้งและปั ญ หา
ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบทั้ งต่ อ ตนเอง ชุ ม ชน
องค์กรและสังคม

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งระหว่างกาลัง
ศึ กษา และภายหลังสาเร็ จการศึ กษา
ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การสั ง เกต
การสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม
การใช้แ บบสอบถาม แบบประเมิ น
และแบบวัด ผล โดยประเมิ น จาก
หลายๆ ด้าน ดังนี้
1) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย ในการ
เรี ยน การรับผิดชอบต่อตนเองในการ
เข้ า ชั้ น เรี ย น แ ล ะ ก า ร ส่ ง ง า น
ที่มอบหมายให้สาเร็ จตามกาหนด
2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ใช้องค์ความรู ้
ทางด้านบริ หารธุรกิจในการแก้ปัญหา
ให้กบั ชุมชนที่เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่
ชุมชนของตัวเอง หรื อ ในพื้นที่ชุมชน
เป้ าหมายตามความรับผิดชอบ
1) อาจารย์ผู ้ส อนมี ก ารสอดแทรก เรื่ อ งจิ ต 1) ประเมินจากความซื่อสัตย์และ
สาธารณะ จิ ตอาสา และ การเสี ยสละโดยถื อ จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิการทดลอง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นกิจที่หนึ่งตามพระราช หรื องานมอบหมายการทาวิจยั การไม่
ปณิ ธานของสมเด็จพระราชชนกในรายวิชา
คัดลอกงานวิจยั ของบุคคลอื่นรวมทั้ง
2) เพิม่ กิจกรรมเสริ มหลักสูตรต่างๆ เช่น
จากการตรวจสอบการคัดลอก
การมอบหมายงานในรายวิชา หรื อการทา
วิทยานิพนธ์ (Turnitin)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยการลงพื้นที่จริ ง
ของชุมชนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ /แก้ไขปั ญหา
หรื อพัฒนาชุมชน โดยยึดถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
1) การนาสถานการณ์จริ งด้านบริ หารธุรกิจมา 1) ประเมิ น จากการท างานที่ ไ ด้ รั บ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
2.1 อธิบายและเลือกใช้ความรู ้
ด้านบริ หารธุรกิจ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการในยุคดิจิทลั และ
ความรู ้ในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจใน
พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

เป็ นโจทย์ตามบริ บทวิชาต่างๆ
2) ใช้กระบวนการมีส่วนรวมกับชุมชน ธุรกิ จ
ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ เรี ยนรู ้ การบริ ห ารธุ รกิ จ และ
การนาศาสตร์ มาประยุกต์แก้ปัญ หาธุ รกิ จใน
พื้นที่
3) อาจารย์ผูส้ อน พยายามส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
ได้ฝึกศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่าน
กิ จกรรมหลายๆ ช่องทาง เช่น มีการอภิปราย
กลุ่ ม การน าเสนอห น้ า ชั้ นเรี ยน การท า
โครงงาน การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้รั บ องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ในสาขาวิ ช า และ
สามารถบูรณาศาสตร์ ดา้ นต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องที่
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาใน ชั้ นเรี ยน
และจากการลงชุมชน
2) ประเมินจากการนาเสนอและโครง
ร่ างวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์จากโจทย์
หรื อปั ญหาวิจยั ที่ เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่
ชุมชนของตัวเอง รวมทั้งรู ปแบบการ
เขี ยน การน าเสนอบทความวิชาการ
และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาลงชุมชน/พื้นที่ศึกษาจริ งเพื่อ
แก้ปัญหาธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ดว้ ย
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางธุรกิจ

2.2 อธิบายกระบวนการวิจยั ที่ใช้ 1) ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและ
แก้ปัญหาธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ การควบคุมวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ที่มุ่งเน้น
ได้อย่างถูกต้อง
การพัฒนาศักยภาพของนักศึ กษาให้สามารถ
ท าวิ จั ย จากการล งพื้ น ที่ ชุ ม ชน จริ งเพื่ อ
แก้ปัญ หาธุ รกิ จในพื้ นที่ ภาคใต้ และส่ งเสริ ม
ให้ เกิ ด การบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ท างธุ ร กิ จ
ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้

1) ประเมิ น ผลจากกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน เช่ น การเขี ยน รายงาน
ก า ร น า เส น อ ห น้ า ชั้ น เรี ย น
ก าร แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม คิ ด เห็ น
การอภิปราย

2) ประเมิ น จากการท างานวิจัย เพื่ อ
วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2) มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรมาบรรยาย การจั ด จนถึ งขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรี ยน การนาเสนอผลงาน
ของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิ ด
แก้ปัญหาธุรกิจจากกรณี ศึกษา
3) ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและ
การควบคุมวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของนักศึ กษาให้สามารถ
ทาวิจยั จากกาลงพื้นที่ชุมชนจริ งเพื่อแก้ปัญหา
ธุ รกิ จในพื้นที่ ภาคใต้ โดยการบู รณาการองค์
ความรู ้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้

4) มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรมาบรรยาย การจั ด

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรี ยน
ของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิ ด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงต่อกระแสสังคมและเทคโนโลยี
5) พั ฒ น า โ จ ท ย์ วิ จั ย จ า ก ปั ญ ห า ก า ร
บริ หารธุรกิจของพื้นที่ภาคใต้

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สร้างงานวิจยั ทางธุรกิจอัน
นาไปสู่องค์ความรู ้ใหม่หรื อ
นวัตกรรมที่ตอบสนองปั ญหา
ของพื้นที่ภาคใต้

6) มอบหมายงานให้รั บ ผิ ดชอบ หรื อ หัวข้อ
วิจัยที่ เน้น ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กทักษะการคิ ดและ
การแก้ไขปั ญ หาจากโจทย์วิจัยหรื อปั ญ หาที่
เกิดขึ้นจากธุรกิ จจริ ง หรื อโจทย์จากชุมชนใน
พื้นที่
1) มีการจัดการเรี ยนการสอน ในชั้นเรี ยนของ
คณาจารย์โ ดยสอดแทรกกระบวนการคิ ด
แก้ ปั ญ หาธุ ร กิ จ จากกรณี ศึ ก ษา และการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแส
สังคมและเทคโนโลยีแบบพลิกผัน
2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัด
อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรี ยน
ของคณาจารย์ให้สอดแทรกกระบวนการคิด
และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อ
กระแสสังคมและเทคโนโลยีแบบพลิกผัน

3.2 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
ทั ก ษ ะ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21
มี ค วามสามารถในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ ในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

1) ประเมิ น จากการน าเสน อและ
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ /สารนิ พนธ์จาก
โจทย์หรื อปั ญหาวิจยั ที่ เกิ ดขึ้นจริ งใน
พื้ นที่ ชุ ม ชนพื้ นที่ ภาคใต้ รวมทั้ ง
รู ป แ บ บ ก ารเขี ยน การน าเส น อ
บ ท ความวิ ช าการ และการส อ บ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มอบหมายให้
นักศึกษาลงชุมชน/พื้นที่ศึกษาจริ ง
เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้
โดยการการบูรณาการองค์ความรู ้ทาง
ธุรกิจมาประยุกต์ใช้
1) ประเมินจากการแสดงออกทางการ
กระบวนการคิดและการแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุมีผล จากผล
การปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม ฤทธิ์ ผล
ทางการเรี ย นรู ้ การน าเสนอผลงาน
การอภิปราย และการตอบคาถาม

1) สอนให้นักศึ กษามี ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง และการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
สามารถคิ ด และวิ เคราะห์ ปั ญ หาอย่า งเป็ น
ระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศ าสตร์ ท างด้าน
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ สถานการณ์ จริ ง โดยใช้
ปั ญ หาเป็ นตัวกระตุ ้น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ เปิ ด
โอกาสให้ ไ ด้ แ สดงความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง
2) ประเมิ น จากการท างานที่ ไ ด้รั บ
ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
ป รั บ ตั ว ได้ แ ล ะ ส าม ารถ แ ก้ ปั ญ ห าใน
วิชาการของนักศึกษาในชั้นเรี ยน และ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
จากการลงชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

2) การนาเสนอประเด็นปั ญหาทางธุรกิจ จาก
การเข้าไปสังเกตุ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับองค์กร
ธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 1) มี กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ มุ่งเน้น ให้
ผู ้ เ รี ยน ได้ ฝึ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ภ าวะ ผู ้ น าแ ล ะ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ความสามารถในการทางานเป็ นที ม เช่น การ
4.1 เป็ นผูน้ าและสามารถทางาน
ตั้ง ค าถาม การอภิ ป ราย การเสนอแนวคิ ด ที่
เป็ นที มในสังคมพหุ วฒั นธรรม
แตกต่ าง รวมทั้ง กระตุ ้น ส่ ง เสริ ม ภาวะผูน้ า
ได้ อ ย่ า งเห มาะสม สามารถ
และการทางานเป็ นทีม ให้กบั นักศึกษา
แสดงออกทั้งในภาวะของผูน้ า
2) ในการทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีการลง
หรื อสมาชิกของกลุ่ม
พื้นที่จริ งของชุมชนเพื่อเข้าไปรับฟังถึงปั ญหา
และร่ วมหาแนวทางในแก้ไขกับชุมชนด้าน
บริ หารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อฝึ กฝนภาวะความเป็ น
ผูน้ า ผูต้ าม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ และการรับ
ฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่นในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
3) ประเมินผลจากการลงพื้นที่ สังเกตุ
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั องค์กร
ธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
1) ประเมิ น ผลจากกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน เช่ น การเขี ยนรายงาน การ
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอภิปราย
2) ป ระเมิ น จาก การจั ด กิ จกรรม
โครงการซึ่ งทางานร่ วมกับ เครื อข่าย
ธุ รกิ จ ชุ ม ชน และสังคมภาคใต้ จาก
การสังเกต แบบสอบถาม
3) ประเมินจากการทางานวิจยั เพือ่
วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ต้ งั แต่เริ่ มต้น
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การนาเสนอผลงาน

3) สอดแทรกการทากิจกรรมเพื่อสังคมใน
รายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผูร้ ่ วมงาน การวางตัวที่เหมาะสมต่อ
กาลเทศะ การประสานงานกับผูอ้ ื่นทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ 1) ผูส้ อนใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 1) ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร เข้ าร่ ว ม
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม สังเกตุ ลงพื้นที่ใน กิ จ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
ชุมชนและองค์กรธุรกิจภาคใต้
จากการสั ง เกตุ ก ารมี ส่ วนร่ ว มกั บ
ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้
5. ทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ระบุ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ
คณิ ตศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลท างธุ รกิ จที่
เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษาและประยุก ต์ใ ช้เพื่ อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ

1) ผูส้ อนใช้เครื่ องมือเชิงปริ มาณในการ
วิเคราะห์ ทางเลือกในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ

ประเมิ น ผลจากกรณี ศึ ก ษาโดยน า
เทคนิ คทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ เข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ
แก้ ปั ญหาทางธุ ร กิ จ ตลอดจนการ
พยากรณ์โอกาสทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
5.2 สื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ กั บ ก ลุ่ ม ค น
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการ
เขี ยน แล ะส ามารถเลื อกใช้
รู ป แบบการน าเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจที่เหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

1) มี กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ มุ่งเน้น ให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ เช่ น การศึ ก ษาดู ง าน ณ
ต่างประเทศ, การนาเสนอผลงานวิชาการใน
ระดั บ ชาติ ห รื อ น าน าชาติ , การตี พิ ม พ์
บท ความวิ ช าการใน วารสารทั้ งใน และ
ต่างประเทศ เป็ นต้น

1) ประเมิ น ผลจากกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน เช่ น การเขี ยนรายงาน การ
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอภิปราย

2) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้สื่อสาร และทางาน
ร่ วมกับ เครื อข่ายธุรกิจ ชุมชน และสังคม
ภาคใต้

5.3 ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โน โล ยี
ส ารส น เท ศ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ
เทคนิ ค การสื่ อ สารที่ เหมาะสม
ใน ก ารเก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมาย
และสื่ อ สารข้อ มู ลทางธุ รกิ จได้
อย่างเหมาะสม

2) ประเมิ น จากการท างานวิจัยเพื่ อ
วิทยานิ พนธ์/ สารนิ พนธ์ต้ งั แต่เริ่ มต้น
จนถึ งขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การนาเสนอผลงาน

3)ประเมิ น จากการเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
นาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ
3) เน้นการเรี ยนการสอนที่มีการปฏิสมั พันธ์ที่ ห รื อ น าน าช าติ จ าน ว น ผ ล งาน
ดีระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เช่น การตั้งคาถาม เผยแพร่ /ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการใน
การอภิปราย การเสนอแนวคิดที่แตกต่าง
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้า วัดความสามารถในการนาเทคโนโลยี
ข้อมูล ทางธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล แปล
สารสนเทศที่ทนั สมัยผ่านรายวิชาต่างๆ
ความ การสรุ ปและสื่ อสารข้ อ มู ล
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี ข่ าวสารทางธุ ร กิ จ จากการน าเสนอ
สารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมูล และรู ้จกั นา และการอภิปรายในชั้นเรี ยน และการ
เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยในการวิจยั ทางธุรกิจ นาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
460-501 ชุดวิชำกำรเป็ นผู้ประกอบกำรเชิงนวัตกรรม
6((5)-2-11)
(Innovative Entrepreneurship)
คุ ณ ลัก ษณะของผู ้ป ระกอบการ ทัก ษะที่ จ าเป็ นของผู ้ป ระกอบการ การพัฒ นาและประเมิ น โอกาสของ
การประกอบการ การพัฒนาแผนสาหรับธุรกิจใหม่ การเป็ นผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กบั
งานบริ หารธุรกิจ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง บล็อกเชน แอพพลิเคชั่นปั ญ ญาประดิษฐ์สาหรับธุรกิจ แพลตฟอร์มสื่ อสังคม
ออนไลน์ จริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ การใช้กระบวนการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจ การวางแผนการวิจยั การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนงานวิจยั ในอดีต การออกแบบวิธีการวิจยั การเก็บรวมรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนาเสนอข้อมูล การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Characteristics of entrepreneurs; necessary skills for entrepreneurs; developing and evaluating entrepreneurial
opportunities; developing plan for new ventures; innovative entrepreneurship; the application of new technology in
business; internet of things; blockchain; artificial intelligence applications for business; social media platforms; ethics and
cyber security; business; social media platforms; ethics and cyber security; business research methodology; the using of
research process to solve business problems; researching planning; document searching; literature reviews; research
process design; data collection; data analysis; interpreting results from research processing; the using of software
packaging for data analysis and data presentation; field trip for work integrated learning from real workplace
460-502 ชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรดำเนินงำนร่ วมสมัย
6((5)-2-11)
(Human Resource Development and Contemporary Operation Management)
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับ
ตราสารทางการเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุค คล ภาษีมูล ค่าเพิ่ม ภาษีธุ รกิ จเฉพาะ ภาษีศุล กากร ภาษี
สรรพสามิต จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจและการเสียภาษี แนวคิดการบริ หารและหน้าที่หลักในบริ หาร การวางแผน การ
อ านวยการ การนา และการควบคุม ก ากับ ดูแ ล แนวคิ ดและวิ ธี ป ฏิ บัติในการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส นับสนุ น การ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล แนวคิดการออกแบบองค์การ การจัดหา การพัฒนา การรักษา การสร้าง
แรงจูงใจ ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน การจัดการดาเนินการ การออกแบบการดาเนินการร่ วมสมัย
การวางแผน การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณทางธุรกิจ แนวคิดและหลัก การพื้นฐานของการจัดการแบบลีน การประยุกต์ใช้ก าร
จัดการแบบลีนและไคเซ็นในองค์ก ร การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการของเสี ยในองค์ก ร การดูแล
สิ่ งแวดล้อ มและความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมขององค์ก ร การลงพื้น ที่ เพื่ อ บู ร ณาการการเรี ยนรู ้ก ับ การท างานจากสถาน
ประกอบการจริ ง
Laws of the establishment of a business enterprise, laws related to business activities, laws of financial
instruments, personal income tax, corporate income tax, value-added tax, specific business tax, custom duty, excise tax,
ethics in business and taxation; general management concepts and key functions of management, planning, organizing,
leading, controlling, Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support managerial functions
effectively and efficiently, Organizational design concept, recruitment, development, retention, motivation, competitive

advantage for sustainable growth; operating management; contemporary operating systems design; planning; business
quantitative analysis; concept and principle of lean management; the application of lean management and kaizen in
organization; improvement and development of production process; waste management; environmental concern and
corporate social responsibility; field trip for work integrated learning from real workplace
460-503 ชุดวิชำกำรจัดกำรกลยุทธ์ สู่ ควำมเป็ นเลิศ
6((5)-2-11)
(Excellence Strategic Management)
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ของธุ รกิ จ การประยุกต์ใช้ก ลยุทธ์ในระดับองค์กรระดับธุ รกิ จ และระดับปฏิ บัติการ การ
ดาเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่งและโครงสร้างองค์ก ร กลยุทธ์การเติบโต เพื่อการขยายกิจการไปสู่
ธุรกิจที่หลากหลาย รายงานทางการเงินที่ ตอ้ งจัดทาตามกฎหมายและข้อบังคับ การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวัด
มูลค่าหลักทรัพย์ การพยากรณ์รายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน แหล่งที่มา
ของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน การระดมทุน การจ่ายคืนผูถ้ ือหุ้น การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้
กับการทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Strategic management of business; application of strategy in corporate, business and functional level; industry
analysis; competitive rivalry and organizational structure; company growth strategy for diversifying into various business
types; case studies; financial reports in compliance with law and regulations; financial report analysis and security
measurement; financial report forecasting; business valuation; analysis and investment decision; source of capital; capital
structure and cost of capital; capital raising; distribution to shareholder; field trip for work integrated learning from real
workplace
460-511 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทำงธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ
6((5)-2-11)
(Business Data Analytic and Business Intelligence)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางสมองในการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์ กระบวนการรู ้คิด กระบวนการรับรู ้
ความตั้งใจ การออกแบบที่เน้นผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง การวิจยั ผูใ้ ช้ การสร้างตัวละครสมมติของผูใ้ ช้ การสร้างสถานการณ์จาลอง
หลักการออกแบบ การสร้างต้นแบบ การประเมินแบบฮิวริ สติก การทดสอบผูใ้ ช้ องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ การหาโอกาสทางธุรกิจจากข้อมูลขนาดใหญ่ การทาเหมืองข้อมูล ตัวอย่าง
ธุรกิจที่ใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์กลุ่มด้วยโปรแกรมสถิติ การประยุกต์ใช้ การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั
การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Introduction to design thinking and creativity; creativity process and creativity development techniques; human
information processing; cognition; perception; attention; user-centered design; user research; persona scenarios; design
principles; prototyping; heuristic evaluation; user testing; big data component; big data management; big data analysis;
business opportunity from big data; data mining; example of organization using big data; cluster analysis with statistical
program; application; field trip for work integrated learning from real workplace

460-512 ชุดวิชำนวัตกรรมและกำรคิดสร้ ำงสรรค์สำหรับโลกธุรกิจใหม่
6((5)-2-11)
(Innovation and Creative thinking for the New Business World)
แนวคิดทางนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมในการบริ หาร กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การจดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ การสร้างคุณค่า วิธีการคิดและสร้างความเปลี่ยนแปลงในคุ ณค่าใน
ลักษณะต่าง ๆเพื่อความได้เปรี ยบต่อคู่แข่ง การสร้างให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ กรณี ศึกษาสมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์ การ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ การคิด การสร้างนวัตกรรม
ด้วยการคิดแบบต่าง ๆ แนวคิดกลยุทธ์ทางนวัตกรรม กระบวนการสร้างกลยุทธ์ทางนวัตกรรม การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการ
เรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Innovation concepts; administrative innovation environment; innovation creation and development process;
intellectual property registration; innovation development for applying to business; value creation; thinking methods and
creating value change for competitive advantage; new demand creation; brain and human thinking pattern; creative
thinking skill development; creative thinking technique; questioning technique for stimulate thinking; innovation creation
with several thinking; innovative strategy concept; innovative strategy creation process; field trip for work integrated
learning from real workplace
460-513 ชุดวิชำกำรพัฒนำธุรกิจดิจิทัล
6((5)-2-11)
(Digital Business Development)
บริ บทใหม่ของการทาธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของธุรกิจดิจิทลั นวัตกรรมและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจ
ดิจิทลั การเรี ยนรู ้ทางบัญชีและการเงิน การจัดการเนื้อหาดิจิทลั การเข้าถึงลูกค้าด้วยการตลาดดิจิทลั การออกแบบงานกราฟิ ก
ด้วยสื่อดิจิทลั การโปรโมทธุรกิจผ่านโฆษณาดิจิทลั การตลาดดิจิทลั บนสื่อสังคมออนไลน์ การส่งมอบและการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต การทาธุรกรรมทางการเงินด้วยเงิ นดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจด้วยสื่ อใหม่ การสร้างแผน
ธุรกิจดิจิทลั ปฏิบตั ิการแผนธุรกิจดิจิทลั โลจิสติกส์สาหรับธุรกิจดิจิทลั การศึกษาดูงาน การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้
กับการทางานจากสถานประกอบการจริ ง
New business paradigm; knowing laws, rules and regulations in digital business; innovation and strategy for
digital business; understanding finance fundamental; digital content management; reaching customers with digital
marketing; graphic design by digital media; promoting business with digital advertising; digital marketing on social
media; delivering and selling products online via internet; doing financial payment and transaction by digital money;
developing business with new media; formulating a digital business plan; workshop on digital business plan; logistic for
digital business study visit; field trip for work integrated learning from real workplace
460-514 ชุดวิชำกำรสร้ ำงสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมินโอกำสทำงธุรกิจ
6((5)-2-11)
(New Venture Creation and Opportunity Evaluation)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ การวิเคราะห์
แนวโน้มทางการตลาดและธุรกิจ การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิ จ ความท้าทายและปั ญ หาของธุ รกิจใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิ จใหม่ กิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ในด้านการผลิต
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจ ขั้นตอนการสร้าง
ธุรกิจใหม่ วงจรชีวิตของธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การ
ทางานจากสถานประกอบการจริ ง

Analysis of internal and external business environments; effects of environments on business; trend and market
analysis; identify business opportunity; opportunity evaluation; feasibility analysis; challenges and problems of new
ventures; formulating strategies for new venture; business activities: production, marketing, finance, accounting, and
human resource management; relationships among business functions; New venture creation process; business life cycles;
business concept development and writing a business plan; field trip for work integrated learning from real workplace
460-515 ชุดวิชำประสบกำรณ์ของผู้บริหำรระดับสู งในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน
(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)
6((5)-2-11)
ประเด็นและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิ จอย่างยัง่ ยืน จากการบรรยายของผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง การเรี ยนรู ้จาก
วิสัยทัศน์ การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์ หลักการและวิธีการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่พลิก
ผัน ข้อ ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ รวมถึงจริ ยธรรมทางธุรกิ จ และความรับผิดชอบขององค์กรต่ อ
สังคม การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Issues and experiences in doing business in disruptive era by CEOs as guest speakers; learning from vision,
positive thinking, and creative ideas; principles and methods of undertaking sustainable business in disruptive era;
competitive advantage; value creation; business ethics; corporate social responsibility; field trip for work integrated
learning from real workplace
460-516 ชุดวิชำประสบกำรณ์ธุรกิจโลก
6((5)-2-11)
(Global Business Experience)
สภาพแวดล้อ ม กระบวนการปฏิบัติในการดาเนิ น ธุ รกิ จ โลก การวิเคราะห์ก ารร่ ว มทุน กับบริ ษัท ต่างชาติ การ
ดาเนินการค้าขายกับต่างประเทศ การคิดข้ามวัฒนธรรม การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์โซ่ อุปทานระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ ส ติก ส์ ในธุรกิ จ สมั ยใหม่ การ
ออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจาก
สถานประกอบการจริ ง
Global business environments; practices and processes in doing global business; the analysis of joint venture;
international trading; cross-cultural thinking; international marketing; international finance; international human resource
management; International supply chain strategy and logistics management in modern business; supply chain network
design; international business experience; field trip for work integrated learning from real workplace
460–517 ชุดวิชำกำรออกแบบและกำรจัดกำรแบรนด์สู่ ควำมสำเร็จ
6((5)-2-11)
(Designing and Managing Brand to Success)
แนวคิดและความส าคัญ ของแบรนด์ การจัดการแบรนด์ วิว ฒ
ั นาการของการเข้าใจลูก ค้าในการสร้างแบรนด์
การวิเคราะห์และออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ โซ่ คุณค่าของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ การกาหนดคุณค่าแบรนด์ การวาง
ตาแหน่งแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าแบรนด์ การสื่ อสารแบรนด์ การสร้างเรื่ องราวของแบ
รนด์ ; การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การพัฒนาการวัดละระบบการจัดการจัดการคุณค่ าแบรนด์ การเชื่ อมโยงแบรนด์ก ับ
ตัวตนของลูกค้า การปรับแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ด้วยแบรนด์ การจัดการแบรนด์ระดับโลก การลงพื้นที่เพื่อ
บูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง

Concepts and importance of brand; brand management; evolution of customer insights in brand building; brand
identity analysis and design; brand value chain; brand equity; brand value proposition; brand positioning; designing
marketing programs to build brand equity; brand communication; brand storytelling; branding in digital era; developing
brand equity measurement and management system; connecting brand to customer-self; rebranding; creating customer
experience toward brand; global brand management; field trip for work integrated learning from real workplace
460-518 ชุดวิชำกำรยกระดับธุรกิจด้วยกำรจัดกำรกำรตลำดเชิงสร้ ำงสรรค์
6((5)-2-11)
(Leveraging Business through Creative Marketing Management)
แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การสร้างสรรค์โอกาส
ทางการตลาด ปฏิสั มพันธ์ระหว่างพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคและการจัดการการตลาด การถอดรหั ส พฤติก รรมผูบ้ ริ โภคเพื่ อ
ออกแบบส่ วนประสมทางการตลาด การออกแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ตอบสนองตามเป้ าหมายทางการตลาด การ
พยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอนาคต การบูรณาการส่ วนประสมทางการตลาดสมัย ใหม่ กลยุทธ์ก ารตลาดเชิ ง
สร้างสรรค์ จรรยาบรรณนักการตลาดยุคใหม่ การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Concepts of modern marketing management; marketing environmental change; creating marketing opportunity;
interaction between consumer behavior and marketing management; encoding consumer behavior to design marketing
mix; designing consumer behavior to response marketing goals; forecasting consumer behavior future trends; integrating
modern marketing mix; creative marketing strategy; ethics for modern marketers; field trip for work integrated learning
from real workplace
460-519 ชุดวิชำกำรตลำดดิจิทัลและกำรวิเครำะห์
6((5)-2-11)
(Digital Marketing and Analytics)
แนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจของการตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทลั ส่วนประสม
การตลาดดิจิทลั การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทลั การสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า การจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดใน
ช่องทางที่ห ลากหลาย กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การออกแบบประสบการณ์ลูก ค้า คุณภาพบริ การดิจิทลั การออกแบบและ
จัดการเนื้อหา การวางแผนเนื้อหาดิจิทลั ความผูกพันของลูกค้าออนไลน์ การตลาดเชิงสัมพันธภาพโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั
การวัดและการวิเคราะห์ทางการตลาดดิจิทลั การลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางานจากสถานประกอบการจริ ง
Concepts and interesting issues of digital marketing; digital marketing environments analysis; digital marketing
mix; digital technology adoption; creating customer journey map; managing marketing mix in OMNI channels; digital
marketing strategies; customer experience design; digital service quality; content design and management; digital content
planning; online customer engagement; relationship marketing using digital platforms; digital marketing metrics and
analytics; field trip for work integrated learning from real workplace
460–700 สำรนิพนธ์
6(0-18-0)
(Minor Thesis)
การค้นคว้าด้วยตัวเองเกี่ยวกับปั ญหาทางบริ หารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจยั จากสถานการณ์จริ ง นักศึกษาจะต้องทา
เค้าโครงนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหัวข้อ สอบป้องกันและสารนิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของสารนิพนธ์ตอ้ ง
ได้รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

Self-study focusing on business problems; with developing research problems from real situations; student
must submit a minor thesis proposal to committee for approval, defensive exam, and minor thesis or part of minor thesis
must be made public to be searched
460–800 วิทยำนิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
การค้นคว้าและวิจยั ทางการบริ หารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจยั จากสถานการณ์จริ ง ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Study and research in business administration with developing research problems from real situations based
on courses in curriculum under supervision of advisory committee
460–801 วิทยำนิพนธ์
18(0-54-0)
(Thesis)
การค้นคว้าและวิจยั ทางบริ หารธุรกิจ พัฒนาโจทย์วิจยั จากสถานการณ์จริ ง ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Study and research in business administration with developing research problems from real situations based
on courses in curriculum under supervision of advisory committee
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