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หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มุ่งพฒันามหาบณัฑิตให้มี
ความรู้ดา้นบริหารธุรกิจ การวิจยั การสร้างนวตักรรม มีภาวะผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค ์มีความเป็นผูป้ระกอบการท่ีสามารถ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั และมีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ เพ่ือแก้ปัญหาองค์กรธุรกิจ และสังคมภาคใต ้                          
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจดัการปัญหา และแสดงออกดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณทางธุรกิจและล าดบั
ความส าคญัของปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ  
1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสียสละโดยยึดถอืประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
2. ความรู ้
2.1 อธิบายและเลือกใชค้วามรู้ดา้นบริหารธุรกิจ การเป็นผูป้ระกอบการในยุคดิจิทลั. และความรู้ในสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือแกปั้ญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  
2.2 อธิบายกระบวนการวิจยัท่ีใชแ้กปั้ญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง  
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 สร้างงานวิจยัทางธุรกิจอนัน าไปสู่องคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมท่ีตอบสนองปัญหาของพ้ืนท่ีภาคใต ้ 
3.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นผูน้ าและสามารถท างานเป็นทีมในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกทั้งในภาวะของผูน้ า
หรือสมาชิกของกลุ่ม 
4.2 มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  
5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหข์อ้มูลทางธุรกิจท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการศึกษาและ
ประยุกตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาทางธุรกิจ  
5.2 ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และสามารถ
เลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเหมาะสม  



5.3 ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 
แปลความหมาย และส่ือสารขอ้มูลทางธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    36 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 

460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม  6 ((5)-2-11) 
 (Innovative Entrepreneurship) 
460-502 ชุดวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการด าเนินงานร่วมสมยั  6 ((5)-2-11) 
 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ  6 ((5)-2-11) 
 (Excellence Strategic Management) 

2. หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

1) กลุ่มรายวิชา Business Analytic and Innovativeness 
460-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจและธุรกิจอจัฉริยะ 6 ((5)-2-11) 
 (Business Data Analytic and Business Intelligence) 
460-512 ชุดวิชานวตักรรมและการคิดสร้างสรรคส์ าหรบัโลกธุรกิจใหม่  6 ((5)-2-11) 
 (Innovation and Creative thinking for the New Business World)  
460-513 ชุดวิชาการพฒันาธุรกิจดิจิทลั  6 ((5)-2-11) 
 (Digital Business Development)  
2) กลุ่มรายวิชาเลือก Business Management  
460-514 ชุดวิชาการสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 6 ((5)-2-11) 
 (New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 
460-515 ชุดวิชาประสบการณ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 6 ((5)-2-11) 
ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผนั 
 (CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)  
460-516 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจโลก  6 ((5)-2-11) 
 (Global Business Experience) 
3) กลุ่มรายวิชาเลือก Branding and Marketing 
460–517 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการแบรนด์สู่ความส าเร็จ 6 ((5)-2-11) 
 (Designing and Managing Brand to Success) 
460-518 ชุดวิชาการยกระดบัธุรกิจดว้ยการจดัการการตลาดเชิงสร้างสรรค ์ 6 ((5)-2-11) 
 (Leveraging Business through Creative Marketing Management) 
460-519 ชุดวิชาการตลาดดิจิทลัและการวิเคราะห์  6 ((5)-2-11) 
 (Digital Marketing and Analytics) 
 
 



4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36/18/6 หน่วยกิต 

460–700  สารนิพนธ์        6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
460–800  วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
 (Thesis) 
460–801  วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
  (Thesis) 
 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผน  ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
460–800  วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460–800  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
460–800  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460–800  วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 

แผน  ก 2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม 6((5)-2-11)  
460-502 ชุดวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการด าเนินงานร่วมสมยั 6((5)-2-11) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 6((5)-2-11) 
460–801 วิทยานิพนธ์ 3(0)-9-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
460–801 วิทยานิพนธ์ 6(0)-18-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460–801 วิทยานิพนธ์          9(0)-27-0) 
 



แผน  ข 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
460-501 ชุดวิชาการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม 6((5)-2-11)  
460-502 ชุดวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการด าเนินงานร่วมสมยั 6((5)-2-11) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460-503 ชุดวิชาการจดัการกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 6((5)-2-11) 
xxx–xxx ชุดวิชาเลือก 6((5)-2-11) 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx–xxx ชุดวิชาเลือก 6((5)-2-11) 
460-700 สารนิพนธ์ 3(3-0-6) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
460-700 สารนิพนธ์ 3(3-0-6) 
 

 
 



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 
ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจดัการปัญหา และ
แสดงออกดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและล าดบั
ความส าคญัของปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสม ่าเสมอ  

   1) อาจารย์ผู ้สอนมีการสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรมจ ริยธรรม  ความ ซ่ือสั ต ย์และ
จรรยาบรรณของนกัวิจยัหรือนกัวิชาการดา้น
บริหารธุรกิจ  
   2) ให้ค  าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ โดยปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวนิยั 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์เพ่ือแกปั้ญหาในองค์กร ในชุมชน
บ้านเกิด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นในการจัดการกับข้อโต้แยง้และปัญหา
ต่างๆ ท่ี มีผลกระทบทั้ งต่อตนเอง ชุมชน 
องคก์รและสงัคม  
    

   มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหวา่งก าลงั
ศึกษา และภายหลงัส าเร็จการศึกษา 
ด้วยวิ ธีการต่างๆ เช่น  การสังเกต              
การสัมภาษณ์   การสนทนาก ลุ่ม            
การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 
และแบบวัดผล โดยประเมินจาก
หลายๆ ดา้น ดงัน้ี 
   1) ประเมินจากการมีวินัยในการ
เรียน การรับผิดชอบต่อตนเองในการ
เข้ า ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ ก า ร ส่ ง ง าน                       
ท่ีมอบหมายใหส้ าเร็จตามก าหนด  
   2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหใ้ชอ้งคค์วามรู้
ทางดา้นบริหารธุรกิจในการแกปั้ญหา
ใหก้บัชุมชนท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี
ชุมชนของตวัเอง หรือ ในพ้ืนท่ีชุมชน
เป้าหมายตามความรับผิดชอบ  

1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและ
เสียสละโดยยดึถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) อาจารย์ผู ้สอนมีการสอดแทรก เร่ืองจิต
สาธารณะ จิตอาสา และ การเสียสละโดยถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจท่ีหน่ึงตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระราชชนกในรายวชิา 
2) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ เช่น                 
การมอบหมายงานในรายวชิา หรือการท า
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยการลงพ้ืนท่ีจริง
ของชุมชนเพ่ือเขา้ไปช่วยเหลือ /แกไ้ขปัญหา 
หรือพฒันาชุมชน โดยยดึถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) ประเมินจากความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณในการปฏิบติัการทดลอง
หรืองานมอบหมายการท าวจิยั การไม่
คดัลอกงานวจิยัของบุคคลอ่ืนรวมทั้ง
จากการตรวจสอบการคดัลอก
วทิยานิพนธ์ (Turnitin) 

2. ความรู้ 1) การน าสถานการณ์จริงดา้นบริหารธุรกิจมา 1) ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.1 อธิบายและเลือกใชค้วามรู้
ดา้นบริหารธุรกิจ การเป็น
ผูป้ระกอบการในยคุดิจิทลั และ
ความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือแกปั้ญหาธุรกิจใน
พ้ืนท่ีภาคใตไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
 

เป็นโจทยต์ามบริบทวชิาต่างๆ 

2) ใชก้ระบวนการมีส่วนรวมกบัชุมชน ธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเรียนรู้ การบริหารธุรกิจและ

การน าศาสตร์มาประยุกต์แก้ปัญหาธุรกิจใน

พ้ืนท่ี 

3) อาจารยผ์ูส้อน พยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ไดฝึ้กศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผ่าน
กิจกรรมหลายๆ ช่องทาง เช่น มีการอภิปราย
ก ลุ่ม  การน าเสนอหน้ าชั้ น เรียน  การท า
โครงงาน การศึกษาวิจัย เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชา และ
สามารถบูรณาศาสตร์ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
วิชาการของนักศึกษาใน ชั้ น เรียน 
และจากการลงชุมชน 
2) ประเมินจากการน าเสนอและโครง
ร่างวทิยานิพนธ์ /สารนิพนธ์จากโจทย์
หรือปัญหาวิจยัท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี
ชุมชนของตวัเอง รวมทั้งรูปแบบการ
เขียน การน าเสนอบทความวิชาการ 
และการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวชิาต่าง ๆ ท่ีมอบหมายให้
นกัศึกษาลงชุมชน/พ้ืนท่ีศึกษาจริงเพ่ือ
แกปั้ญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใตด้ว้ย
การศึกษาคน้ควา้วจิยัทางธุรกิจ 

2.2 อธิบายกระบวนการวจิยัท่ีใช้
แกปั้ญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใต้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

 

1) ใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
การควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาให้สามารถ
ท าวิ จัยจ ากก ารลง พ้ื น ท่ี ชุ มชน จ ริง เพ่ื อ
แก้ปัญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ้และส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ 
ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช ้

2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัด
อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรียน
ของคณาจารยใ์ห้สอดแทรกกระบวนการคิด
แกปั้ญหาธุรกิจจากกรณีศึกษา 

3) ใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
การควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาให้สามารถ
ท าวิจยัจากกาลงพ้ืนท่ีชุมชนจริงเพ่ือแกปั้ญหา
ธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ้โดยการบูรณาการองค์
ความรู้ทางธุรกิจมาประยกุตใ์ช ้ 

 

4) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัด

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอน  เช่น  การ เขี ยน รายงาน            
ก า ร น า เส น อ ห น้ า ชั้ น เ รี ย น                            
ก า ร แ ล ก เป ล่ี ย น ค ว าม คิ ด เห็ น                  
การอภิปราย  

 2) ประเมินจากการท างานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอผลงาน 
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อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรียน
ของคณาจารยใ์ห้สอดแทรกกระบวนการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงต่อกระแสสงัคมและเทคโนโลย ี

5)  พั ฒ น า โ จ ท ย์ วิ จั ย จ า ก ปั ญ ห าก า ร
บริหารธุรกิจของพ้ืนท่ีภาคใต ้

6) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ หรือหัวข้อ

วิจัยท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการคิดและ

การแก้ไขปัญหาจากโจทยว์ิจัยหรือปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากธุรกิจจริง หรือโจทยจ์ากชุมชนใน

พ้ืนท่ี 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 สร้างงานวจิยัทางธุรกิจอนั
น าไปสู่องคค์วามรู้ใหม่หรือ
นวตักรรมท่ีตอบสนองปัญหา
ของพ้ืนท่ีภาคใต ้ 

1) มีการจดัการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของ
คณาจารย์โดยสอดแทรกกระบวนการคิด
แก้ปัญหาธุรกิจจากกรณี ศึกษา และการ
ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่อกระแส
สงัคมและเทคโนโลยแีบบพลิกผนั 

2) มีการเชิญวทิยากรมาบรรยาย การจดั
อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการบรรยายในชั้นเรียน
ของคณาจารยใ์หส้อดแทรกกระบวนการคิด 
และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่อ
กระแสสงัคมและเทคโนโลยแีบบพลิกผนั 

1) ประเมินจากการน าเสนอและ         
โครงร่างวทิยานิพนธ์ /สารนิพนธ์จาก
โจทยห์รือปัญหาวิจยัท่ีเกิดข้ึนจริงใน
พ้ืน ท่ี ชุมชน พ้ืน ท่ีภาคใต้ รวมทั้ ง
รูป แบบก าร เขี ยน  ก ารน า เสน อ
บทความวิช าการ  และการสอบ
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 2) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวชิาต่าง ๆ ท่ีมอบหมายให้
นกัศึกษาลงชุมชน/พ้ืนท่ีศึกษาจริง 
เพ่ือแกปั้ญหาธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ้
โดยการการบูรณาการองคค์วามรู้ทาง
ธุรกิจมาประยกุตใ์ช ้

3.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
ทั ก ษ ะ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  21                        
มีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวติในสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 

1) สอนให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง 
สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง โดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น  รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
ป รับ ตัว ได้  แ ล ะส าม ารถแก้ ปั ญ ห าใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) ประเมินจากการแสดงออกทางการ
กระบวนการคิดและการแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นระบบและมีเหตุมีผล จากผล
การป ฏิบั ติ งาน  ความสัมฤท ธ์ิผล
ทางการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน 
การอภิปราย และการตอบค าถาม 

2) ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายทาง
วชิาการของนกัศึกษาในชั้นเรียน และ
จากการลงชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต ้
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2) การน าเสนอประเดน็ปัญหาทางธุรกิจ จาก
การเขา้ไปสงัเกตุ แลกเปล่ียนพดูคุยกบัองคก์ร
ธุรกิจและชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต ้

3) ประเมินผลจากการลงพ้ืนท่ี สงัเกตุ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์ร
ธุรกิจและชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต ้

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 เป็นผูน้ าและสามารถท างาน
เป็นทีมในสังคมพหุวฒันธรรม
ได้อย่าง เหมาะสม  ส ามารถ
แสดงออกทั้ งในภาวะของผูน้ า
หรือสมาชิกของกลุ่ม  
 

1) มีกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู ้ เ รี ยน ได้ ฝึ ก ฝน ทั กษ ะ ภ าวะผู ้น าแล ะ
ความสามารถในการท างานเป็นทีม เช่น การ
ตั้ งค  าถาม การอภิปราย การเสนอแนวคิดท่ี
แตกต่าง รวมทั้ งกระตุ ้น ส่งเสริมภาวะผูน้ า
และการท างานเป็นทีม ใหก้บันกัศึกษา 

2) ในการท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีการลง
พ้ืนท่ีจริงของชุมชนเพื่อเขา้ไปรับฟังถึงปัญหา
และร่วมหาแนวทางในแกไ้ขกบัชุมชนดา้น
บริหารธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือฝึกฝนภาวะความเป็น
ผูน้ า ผูต้าม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับ
ฟังความคิดเห็นผูอ่ื้นในการปฏิบติังานเป็นทีม 

3) สอดแทรกการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมใน
รายวชิา เพื่อใหน้กัศึกษา มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัผูร่้วมงาน  การวางตวัท่ีเหมาะสมต่อ
กาลเทศะ การประสานงานกบัผูอ่ื้นทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร 

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น การเขียนรายงาน การ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียนการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การอภิปราย  

2) ป ระ เมิ น จ ากก ารจัด กิ จกรรม
โครงการซ่ึงท างานร่วมกบั เครือข่าย
ธุรกิจ ชุมชน และสังคมภาคใต้ จาก
การสงัเกต แบบสอบถาม   

3) ประเมินจากการท างานวจิยัเพือ่
วทิยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอผลงาน 

4.2 มีความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

1) ผูส้อนใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน
โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม สงัเกตุ ลงพ้ืนท่ีใน
ชุมชนและองคก์รธุรกิจภาคใต ้

1) ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร เข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น                      
จากการสังเกตุการมีส่วน ร่วมกับ
ธุรกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ้

5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ระบุ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ลท าง ธุร กิ จ ท่ี
เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น
การศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อ
แกปั้ญหาทางธุรกิจ  

1) ผูส้อนใชเ้คร่ืองมือเชิงปริมาณในการ
วเิคราะห์ ทางเลือกในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

ประเมินผลจากกรณีศึกษาโดยน า
เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เขา้
มาช่วยในการวิเคราะห์และตดัสินใจ
แก้ปัญหาทางธุรกิจตลอดจนการ
พยากรณ์โอกาสทางธุรกิจ 
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5.2 ส่ือสารทั้ งภาษาไทยและ
ภ าษ าอั 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
ประสิทธิภาพทั้งการพดูและการ
เขี ยน  และส าม ารถ เลื อกใช้
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจท่ีเหมาะสม 

1) มีกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะดา้นภาษาทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ เช่น การศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ, การน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับ ช าติ  ห รือน าน าชาติ , การ ตีพิ มพ์
บทความวิชาก ารในวารสารทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดส่ื้อสาร และท างาน
ร่วมกบั เครือข่ายธุรกิจ ชุมชน และสงัคม
ภาคใต ้ 

3) เนน้การเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน เช่น การตั้งค  าถาม 
การอภิปราย การเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง  

1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น การเขียนรายงาน การ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียนการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การอภิปราย  

  2) ประเมินจากการท างานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอผลงาน 

3)ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอผลงานวิชาการในระดบัชาติ 
ห รื อ น าน าช า ติ  จ าน วน ผ ล งาน
เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

5.3 ป ระยุก ต์ ใช้ เท ค โน โลยี
ส ารสน เท ศ ท่ี ทั น ส มั ยแ ล ะ
เทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ใน ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล 
วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย 
และส่ือสารข้อมูลทางธุรกิจได้
อยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการคน้ควา้
ขอ้มูล ทางธุรกิจดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัผา่นรายวชิาต่างๆ 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการคน้ควา้ขอ้มูล และรู้จกัน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาช่วยในการวจิยัทางธุรกิจ 

วดัความสามารถในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล แปล
ความ การสรุปและส่ือสารข้อมูล
ข่าวสารทางธุรกิจ จากการน าเสนอ
และการอภิปรายในชั้นเรียน และการ
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
 

460-501 ชุดวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำรเชิงนวัตกรรม    6((5)-2-11) 
(Innovative Entrepreneurship) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ การพัฒนาและประเมินโอกาสของ                              

การประกอบการ การพฒันาแผนส าหรับธุรกิจใหม่ การเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีใหม่กบั
งานบริหารธุรกิจ อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง บล็อกเชน แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจ แพลตฟอร์มส่ือสังคม
ออนไลน์ จริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ การใชก้ระบวนการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ทางธุรกิจ การวางแผนการวิจยั การคน้ควา้เอกสาร การทบทวนงานวิจยัในอดีต การออกแบบวิธีการวิจยั การเก็บรวมรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความผลลพัธ์จากการประมวลผล การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ การวิเคราะห์ขอ้มูล
และน าเสนอขอ้มูล การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง  

 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 และกำรด ำเนินงำนร่วมสมัย   6((5)-2-11) 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์รธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกบั
ตราสารทางการเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการเสียภาษี แนวคิดการบริหารและหนา้ท่ีหลกัในบริหาร การวางแผน การ
อ านวยการ การน า และการควบคุมก ากับดูแล แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีสนับสนุนการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิดการออกแบบองค์การ การจดัหา การพฒันา การรักษา การสร้าง
แรงจูงใจ ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน การจดัการด าเนินการ การออกแบบการด าเนินการร่วมสมยั 
การวางแผน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการจดัการแบบลีน การประยุกต์ใช้การ
จดัการแบบลีนและไคเซ็นในองค์กร การปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิต การจัดการของเสียในองค์กร การดูแล
ส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานจากสถาน
ประกอบการจริง  

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 ชุดวิชำกำรจัดกำรกลยุทธ์สู่ควำมเป็นเลิศ    6((5)-2-11) 

 (Excellence Strategic Management) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในระดบัองค์กรระดับธุรกิจ และระดับปฏิ บัติการ การ
ด าเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่งและโครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์การเติบโต เพ่ือการขยายกิจการไปสู่
ธุรกิจท่ีหลากหลาย รายงานทางการเงินท่ีตอ้งจดัท าตามกฎหมายและขอ้บงัคบั การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวดั
มูลค่าหลกัทรัพย ์การพยากรณ์รายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์และการตดัสินใจลงทุน แหล่งท่ีมา
ของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนของเงินทุน การระดมทุน การจ่ายคืนผูถ้ือหุ้น การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้
กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจและธุรกิจอัจฉริยะ   6((5)-2-11) 
 (Business Data Analytic and Business Intelligence) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอ้มูลของมนุษย ์กระบวนการรู้คิด กระบวนการรับรู้ 
ความตั้งใจ การออกแบบท่ีเนน้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง การวิจยัผูใ้ช ้การสร้างตวัละครสมมติของผูใ้ช ้การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
หลกัการออกแบบ การสร้างตน้แบบ การประเมินแบบฮิวริสติก การทดสอบผูใ้ช้องคป์ระกอบขอ้มูลขนาดใหญ่ การจดัการ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ การหาโอกาสทางธุรกิจจากขอ้มูลขนาดใหญ่ การท าเหมืองขอ้มูล ตวัอย่าง
ธุรกิจท่ีใช้ขอ้มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์กลุ่มด้วยโปรแกรมสถิติ การประยุกตใ์ช้ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบั
การท างานจากสถานประกอบการจริง 

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 ชุดวิชำนวัตกรรมและกำรคิดสร้ำงสรรค์ส ำหรับโลกธุรกิจใหม่   6((5)-2-11) 
  (Innovation and Creative thinking for the New Business World)  

แนวคิดทางนวตักรรม สภาพแวดลอ้มทางนวตักรรมในการบริหาร กระบวนการสร้างและพฒันานวตักรรม การจดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา การพฒันานวตักรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ การสร้างคุณค่า วิธีการคิดและสร้างความเปลี่ยนแปลงในคุณค่าใน
ลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือความได้เปรียบต่อคู่แข่ง การสร้างให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ กรณีศึกษาสมองและแบบแผนการคิดของมนุษย ์การ
พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุน้การคิด การสร้างนวตักรรม
ดว้ยการคิดแบบต่าง ๆ แนวคิดกลยุทธ์ทางนวตักรรม กระบวนการสร้างกลยุทธ์ทางนวตักรรม การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการ
เรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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) 
บริบทใหม่ของการท าธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของธุรกิจดิจิทลั นวตักรรมและกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ

ดิจิทลั การเรียนรู้ทางบญัชีและการเงิน การจดัการเน้ือหาดิจิทลั การเขา้ถึงลูกคา้ดว้ยการตลาดดิจิทลั การออกแบบงานกราฟิก
ดว้ยส่ือดิจิทลั การโปรโมทธุรกิจผ่านโฆษณาดิจิทลั การตลาดดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ การส่งมอบและการซ้ือขายสินคา้
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินดิจิทัล การพฒันาธุรกิจด้วยส่ือใหม่ การสร้างแผน
ธุรกิจดิจิทลั ปฏิบตัิการแผนธุรกิจดิจิทลัโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจดิจิทลัการศึกษาดูงาน การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้
กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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 ชุดวิชำกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่และประเมินโอกำสทำงธุรกิจ  6((5)-2-11) 

(New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อธุรกิจ การวิเคราะห์

แนวโน้มทางการตลาดและธุรกิจ การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ความท้าทายและปัญหาของธุรกิจใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ กิจกรรมทางธุรกิจในด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ความสัมพนัธ์ระหว่างหนา้ท่ีต่าง ๆ ของธุรกิจ  ขั้นตอนการสร้าง
ธุรกิจใหม่ วงจรชีวิตของธุรกิจ การพฒันาแนวคิดธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการ
ท างานจากสถานประกอบการจริง 



 

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 ชุดวิชำประสบกำรณ์ของผู้บริหำรระดับสูงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน 
 (CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)   6((5)-2-11) 

ประเด็นและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน จากการบรรยายของผูบ้ริหารระดบัสูง  การเรียนรู้จาก
วิสัยทศัน์ การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์ หลกัการและวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีพลิก
ผนั ขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนั การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
สังคม การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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) 
สภาพแวดล้อม กระบวนการปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจโลก การวิเคราะห์การร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ การ

ด าเนินการคา้ขายกับต่างประเทศ การคิดขา้มวฒันธรรม การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์โซ่อุปทานระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจสมัยใหม่ การ
ออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจาก
สถานประกอบการจริง 

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 ชุดวิชำกำรออกแบบและกำรจัดกำรแบรนด์สู่ควำมส ำเร็จ   6((5)-2-11) 
               (Designing and Managing Brand to Success) 

แนวคิดและความส าคัญของแบรนด์ การจดัการแบรนด์ วิวฒันาการของการเข้าใจลูกค้าในการสร้างแบรนด์                    
การวิเคราะห์และออกแบบอตัลักษณ์แบรนด์ โซ่คุณค่าของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ การก าหนดคุณค่าแบรนด์ การวาง
ต าแหน่งแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแบรนด์ การส่ือสารแบรนด์ การสร้างเร่ืองราวของแบ
รนด์; การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การพฒันาการวดัละระบบการจดัการจดัการคุณค่าแบรนด์ การเช่ือมโยงแบรนด์กับ
ตวัตนของลูกคา้ การปรับแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ให้ลูกคา้ ดว้ยแบรนด์ การจดัการแบรนด์ระดบัโลก การลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
บูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 



 

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 ชุดวิชำกำรยกระดับธุรกิจด้วยกำรจัดกำรกำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์   6((5)-2-11) 
 (Leveraging Business through Creative Marketing Management) 

แนวคิดการจดัการการตลาดสมยัใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการตลาด  การสร้างสรรค์โอกาส
ทางการตลาด ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการจัดการการตลาด การถอดรหัสพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือ
ออกแบบส่วนประสมทางการตลาด การออกแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือให้ตอบสนองตามเป้าหมายทางการตลาด การ
พยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอนาคต การบูรณาการส่วนประสมทางการตลาดสมยัใหม่ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค ์จรรยาบรรณนกัการตลาดยุคใหม่ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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) 

แนวคิดและประเด็นท่ีน่าสนใจของการตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดดิจิทลั  ส่วนประสม
การตลาดดิจิทลั การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทลั การสร้างแผนท่ีการเดินทางของลูกคา้ การจดัการ ส่วนประสมทางการตลาดใน
ช่องทางท่ีหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การออกแบบประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพบริการดิจิทลั การออกแบบและ
จดัการเน้ือหา การวางแผนเน้ือหาดิจิทลั ความผูกพนัของลูกคา้ออนไลน์ การตลาดเชิงสัมพนัธภาพโดยใชแ้พลตฟอร์มดิจิทลั 
การวดัและการวิเคราะห์ทางการตลาดดิจิทลั การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานจากสถานประกอบการจริง 

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) 

การคน้ควา้ดว้ยตวัเองเก่ียวกบัปัญหาทางบริหารธุรกิจ พฒันาโจทยว์ิจยัจากสถานการณ์จริง นกัศึกษาจะตอ้งท า
เคา้โครงน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมตัิหัวขอ้ สอบป้องกนัและสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของสารนิพนธ์ตอ้ง
ไดร้ับการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได้  



 

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) 

การคน้ควา้และวิจยัทางการบริหารธุรกิจ พฒันาโจทยว์ิจยัจากสถานการณ์จริง ตามลกัษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

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) 
การคน้ควา้และวิจยัทางบริหารธุรกิจ พฒันาโจทยว์ิจยัจากสถานการณ์จริง ตามลกัษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไว้

ในหลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  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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