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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นบริหารธุรกิจผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) และบูรณาการกับการท างาน       (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถประยุกต์ใชโ้มเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ สร้างและพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจสมยัใหม่ จดัการธุรกิจดว้ย
นวตักรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจดัการธุรกิจต่อ องคก์ร ชุมชนและสังคม เพ่ือเพ่ิมและยกระดบัทกัษะการจดัการ
ทางธุรกิจสมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  18 หน่วยกติ 

926-511 นวตักรรมการจดัการบญัชี  2(1-2-3) 
 Innovative Accounting Management 
926-512 นวตักรรมการจดัการการเงิน  2(1-2-3) 
 Innovative Financial Management  
926-513 นวตักรรมการจดัการการตลาดเชิงกลยทุธ์  3(2-2-5)             
 Innovative Strategic Marketing Management  
926-514 พฤติกรรมองคก์รและภาวะผูน้ า  2(1-2-3) 
 Organization Behavior and Leadership  
926-515 นวตักรรมการจดัการเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงานองคก์ร 2(1-2-3) 
 Innovative Strategic Management and Organization Operation 
926-516 ระเบียบวธีิวจิยั            3(2-2-5) 
 Research Methodology     
926-517  แผนธุรกิจ  3(2-2-5)             
 Business Plan   
926-518  สมัมนานวตักรรมเพ่ือการจดัการธุรกิจ  1(0-2-1) 
 Seminars in Innovation for Business Management 

2. หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกติ 

 ให้เลือกเรียนชุดวชิาใดชุดวชิาหนึง่ จ านวน 12 หน่วยกติหรือเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มวชิาเลือก จ านวน 12 
หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้
2.1 ชุดวชิา (Module)      
926-531 ชุดวชิาธุรกิจเกษตรอจัฉริยะ   12(6-6-24) 
 Smart Agribusiness 
926-532 ชุดวชิาธุรกิจนวตักรรมและการสร้างธุรกิจใหม่  12(6-6-24) 
 Business Innovation and New Business Creation 
2.2 กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการธุรกจิเกษตร (Innovative Agribusiness Management) 
926-541 กระบวนการจดัการธุรกิจเกษตรสมยัใหม่  3(3-0-6) 
 Modern Agribusiness Management Process 
926-542 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับธุรกิจเกษตร  3(3-0-6)  
 Decision Supporting System for Agribusiness 
926-543 การบญัชีธุรกิจเกษตร  3(3-0-6)  
 Agribusiness Accounting 
926-544 การวเิคราะห์การลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6)  
 Analysis of Agricultural Investment 
926-545 นวตักรรมธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
 Agribusiness Innovation 



926-546 ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการเกษตร    3(3-0-6) 
 Geographic Information System for agriculture  
926-547 โครงงานดา้นนวตักรรมการจดัการธุรกิจเกษตร  3(2-2-5)  
 Innovative Agribusiness Management Project 
2.3 กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการการเงนิ (Innovative Financial Management) 
926-551 หลกัการลงทุน  3(3-0-6)  
 Principles of Investment 
926-552 การวเิคราะห์และการประเมินมูลค่าทางการเงิน  3(2-2-5) 
 Financial Analysis and Valuation  
926-553 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
 Personal Finance  
926-554 การบริหารความมัง่คัง่  3(3-0-6) 
 Wealth Management  
926-555 สมัมนาทางการเงิน  3(1-3-5) 
 Seminar in Finance 
926-556 การใหบ้ริการวชิาการทางการเงินแก่สงัคม   3(1-3-5) 
 Financial Service Counselling for Society 
926-557 การเงินส าหรับผูป้ระกอบการ  3(1-3-5) 
 Entrepreneurial Finance 
2.4 กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการ (Innovation Management) 
926-561 การวดัเทียบเคียงสมรรถนะและการวเิคราะห์การแขง่ขนั 3(3-0-6)      
 Benchmarking and Competitive Analysis 
926-562 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(3-0-6) 
 Management Information System 
926–563  การน าและการสร้างองคก์รนวตักรรมธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Leading and Creating Innovation Business Organization 
926-564   การเจรจาต่อรองและกลยทุธ์การตดัสินใจ  3(3-0-6) 
 Negotiation and Decision Making Strategies 
926–565  กลยทุธ์การแข่งขนัส าหรับยคุดิจิตลั   3(3-0-6)  
 Competitive Strategy for a Digital Age 
2.5 กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการการตลาด (Innovation Marketing Management) 
926-571 การตลาดดิจิตลั  3(2-2-5)  
 Digital Marketing  
926-572 นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละการสร้างสรรค ์  3(2-2-5)   
 Product Innovation and Creativity  
926-573 นวตักรรมการส่ือสารการตลาด  3(2-2-5)   
 Innovative Marketing Communications   



926-574 นวตักรรมกลยทุธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 3(2-2-5) 
 Marketing Strategy Innovation for Tourism and Hospitality Industry  
926-575 การตลาดเพื่อสงัคม   3(2-2-5)   
 Social Marketing  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18-36 หน่วยกติ 

926-521 วทิยานิพนธ์    36(0-108-0) 
 Thesis 
926-522 วทิยานิพนธ์   18(0-54-0) 
 Thesis 

4. หมวดวชิาสารนิพนธ์    6 หน่วยกติ 

926-523 สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-521 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
926-521 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-521 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
926-521 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 

แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-511 นวตักรรมการจดัการบญัชี 2(1-2-3) 
926-512 นวตักรรมการจดัการการเงิน 2(1-2-3) 
926-513 นวตักรรมการจดัการการตลาดเชิงกลยทุธ์ 3(2-2-5) 
926-514 พฤติกรรมองคก์รและภาวะผูน้ า 2(1-2-3) 
ภาคการศึกษาที ่2 
926-515 นวตักรรมการจดัการเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงานองคก์ร 2(1-2-3) 
926-516  ระเบียบวธีิวจิยั             3(2-2-5)  
926-517 แผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-518 สมัมนานวตักรรมเพ่ือการจดัการธุรกิจ 1(0-2-1) 
926-522 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
926-522 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 
 
 
 
 
 



แผน ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-511 นวตักรรมการจดัการบญัชี 2(1-2-3) 
926-512 นวตักรรมการจดัการการเงิน 2(1-2-3) 
926-513 นวตักรรมการจดัการการตลาดเชิงกลยทุธ์ 3(2-2-5) 
926-514 พฤติกรรมองคก์รและภาวะผูน้ า 2(1-2-3) 
ภาคการศึกษาที ่2 
926-515 นวตักรรมการจดัการเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงานองคก์ร 2(1-2-3) 
926-516  ระเบียบวธีิวจิยั             3(2-2-5)  
926-517 แผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
926-518 สมัมนานวตักรรมเพื่อการจดัการธุรกิจ   1(0-2-1) 
926-xxx ชุดวชิา* 12(6-6-24)              
             หรือ วชิาเลือก จ านวน 4 วชิา                                   
926-xxx วชิาเลือก 1 3(x-y-z) 
926-xxx วชิาเลือก 2 3(x-y-z) 
926-523 สารนิพนธ์** 3(0-9-0) 
*ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนชุดวชิาไม่ต้องลงทะเบียนรายวชิาเลือก 
**ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนวชิาเลือก หากเลือกเรียนชุดวชิาไม่ต้องลงทะเบียนรายวชิาสารนิพนธ์ในภาคการศึกษานี ้
ภาคการศึกษาที ่2 
926-523 สารนิพนธ์*** 3-6(x-y-z) 
926-xxx วชิาเลือก 3 3(x-y-z) 
926-xxx วชิาเลือก 4 3(x-y-z) 
***ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนชุดวชิา ลงทะเบียนเรียน 6 หน่วยกติ หากเลือกเรียนวชิาเลือกลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกติ 
 



 

เอกสาร 3-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 
หลกัสูตรบริหำรธุรกจิมหำบณัฑติ 

 
หมวดวชิำบังคบั  
926-511  นวตักรรมกำรจดักำรบัญชี                                                  2(1-2-3)  
 Innovative Accounting Management 
 แนวคิด การใชส้ารสนเทศทางการบญัชี การก าหนดตน้ทุนสินคา้ การวางแผนและการควบคุม การวดัผลการ
ปฏิบัติงาน การตดัสินใจ การปันส่วนตน้ทุน ตน้ทุนเต็มและตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนฐานกิจกรรม     การวิเคราะห์ตน้ทุน 
ปริมาณ ก าไร การจดัท างบประมาณ การกระจายอ านาจ การบญัชีตามความรับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน การตดัสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือการจดัการบญัชีของธุรกิจ โดยใชก้รณีศึกษา การสะทอ้นคิด
ผา่นประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่มและการศึกษาดว้ยตนเอง การจดัท าโครงงานการจดัการบญัชีของธุรกิจจริง การน าเสนอ
และส่ือสารดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Concepts; using accounting information; product costing; planning and control; performance measurement; 
decision making, cost allocation; full and variable costing; activity-based costing, cost-volume-profit analysis, budgeting, 
decentralization, responsibility accounting; transfer pricing, short-term and long-term decision making; advance 
technology application for accounting management of business, using case study, experience constructive feedback, group 
discussion and self-study, accounting management project with business, presentation and communication by using 
advance technology; work integrated learning  
 
926-512  นวตักรรมกำรจดักำรกำรเงนิ    2(1-2-3)  
 Innovative Financial Management  
 ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการจดัการการเงินของธุรกิจ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตดัสินใจทางการ
เงินสมยัใหม่ ความเส่ียงและผลตอบแทน แนวคิดและกลยทุธ์ในการจดัท างบประมาณ การจดัการ เงินทุนหมุนเวียน การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารงบลงทุนภายใต้ภาวะความ ไม่แน่นอน การก าหนดมูลค่าของ
หลกัทรัพยต์น้ทุนเงินทุน นโยบายเงินปันผลการรวมกิจการและกลยุทธ์ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกิจด้วย
นวตักรรม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Objectives and importance of financial management; currently tools for financial decision making and 
analyses; risk and return; concepts and strategies for budget allocation; working capital management; investment; fund 
seeking; capital structure; capital budgeting under uncertainty; determination of financial assets value; cost of capital; 
dividend policy; merging and financial strategies used in business problem-solving with innovation; work integrated 
learning  
 
926-513  นวตักรรมกำรจดักำรกำรตลำดเชิงกลยุทธ์  3(2-2-5)             
 Innovative Strategic Marketing Management 
 แนวคิดและทฤษฎีการตลาด การสร้างคุณค่าการตลาดดว้ยนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูบ้ริโภคเชิงลึก การวเิคราะห์โอกาสและการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย 



 

การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด นวตักรรมการจดัการส่วนประสมการตลาด การพฒันานวตักรรมในตลาดโลก นวตักรรม
สร้างความสมัพนัธ์และประสบการณ์กบัลูกคา้ โดยใชก้รณีศึกษา การสะทอ้นคิดผา่นประสบการณ์และการศึกษาดว้ยตนเอง 
การจัดท าแผนการตลาด การน าเสนอและส่ือสารการตลาดดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 
 Concepts and theories of marketing; value creation by innovation; technology application for consumer centric 
analysis; opportunities analysis and market planning; segmentation; targeting analysis; market positioning; innovative 
marketing mix management; innovative developing in global marketing; innovative creation for customer relationship and 
customer experience, using case study; experience constructive feedback and self-study; marketing plan; presentation and 
marketing communication by using advanced technology; work integrated learning  
 
926-514  พฤตกิรรมองค์กรและภำวะผู้น ำ  2(1-2-3) 
    Organization Behavior and Leadership 
 มุมมองเก่ียวกับพฤติกรรมในการจัดการองค์กรและภาวะผูน้ า ประเด็นเก่ียวกับจิตวิทยาในการจัดการ การ
เปล่ียนแปลงองค์กร การจดัการการเปล่ียนแปลง การส่ือสารในองคก์ร การจูงใจเพื่อการท างาน การเจรจาต่อรอง แนวคิด
และทฤษฎีภาวะผูน้ าในการพฒันาองคก์ร  การเรียนรู้ภาวะผูน้ าจากบุคคลตน้แบบ การจดัการทุนทางปัญญา การจดัการผูมี้
ความสามารถพิเศษ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Behavioral aspects of organizational management and leadership; psychological issues in management; 
organizational change; change management; communication in organization; motivation for work; negotiation, leadership 
concepts and theories for organizational development; learning leadership from role model, management of intellectual; 
talent management; work integrated learning  
 
926-515  นวตักรรมกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำนองค์กร  2(1-2-3) 
 Innovative Strategic Management and Organization Operation 
 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ต าแหน่งทางกลยุทธ์และการแข่งขนั การสร้างสมรรถนะองคก์รผ่านหัวขอ้จาก
สถานประกอบการ การก าหนดกลยทุธ์ กลยทุธ์การด าเนินงาน การวิเคราะห์กระบวนการ การจดัการคุณภาพ การวางแผน
การผลิตและการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Competitive advantage;  strategic positioning and competition; building organizational capabilities  with 
enterprise topic; strategic formulation; operation strategy; process analysis, quality management; production planning and 
supply chain management; work integrated learning  
 
926-516  ระเบียบวธีิวจิยั   3(2-2-5) 
  Research Methodology  
 การวเิคราะห์ปัญหาและการพฒันาโจทยว์จิยัจากสถานประกอบการ การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการวจิยั การ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงผสมผสาน กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง สถานท่ีวิจยั ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขในการออกแบบการวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ขั้นตอน
และวธีิการด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือวิจยั ตวัแปร สถิติท่ีใช ้การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน สังเคราะห์และการน าผลวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 



 

 Problem analysis and research problem development from current issues of business; literature review, 
research technique; quantitative research; qualitative research; mixed methods research, processes of research; research 
design; population and sample; research setting; restrictions and limiting conditions for research design; sampling 
techniques; selection of informants,  procedures and research methods; research instruments; variables; statistical 
treatment; data analysis; evaluation; synthesis and utilization of research; work integrated learning  
 
926-517 แผนธุรกจิ   3(2-2-5)   
 Business Plan 
 ความหมายและเป้าหมายของการท าแผนธุรกิจ แนวคิดและการพฒันาความคิดทางธุรกิจจากโจทยจ์ริงจากสถาน
ประกอบการ องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ การจดัท าแผนการตลาด แผนด าเนินงาน แผนการจดัการ แผนการเงิน และแผน
ฉุกเฉิน การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา และการทดลองสร้างแผนธุรกิจ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Definition and purpose of the business plan; concepts and business ideas development from current issues of 
business; elements of a business plan; marketing plan; operation plan; management plan; financial plan; contingency plan; 
report and presentation; and creating a business plan; work integrated learning  
 
926-518  สัมมนำนวตักรรมเพ่ือกำรจดักำรธุรกจิ  1(0-2-1) 
 Seminars in Innovation for Business Management 
 ประเด็นปัญหาจากโจทย์จริงของสถานประกอบการและแนวคิดทางธุรกิจ การทบทวนวรรณกรรม การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การรายงานและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาทางบริหารธุรกิจ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 
 Problem,business issues and concepts of business; literature reviews; discussion and presentation business 
solving; work integrated learning  
 
หมวดวชิำเลือก 
1) ชุดวชิำ  
926-531 ชุดวชิำธุรกจิเกษตรอจัฉริยะ  12(6-6-24) 
 Smart Agribusiness 
 ประเภทธุรกิจฟาร์ม ปัจจยักระทบต่อการจดัการฟาร์ม การจดัสรรปัจจยัการผลิตและทรัพยากรฟาร์ม การจดัการ
ฐานขอ้มูลในฟาร์ม การวางแผนงบประมาณฟาร์ม เทคโนโลยีอจัฉริยะในการจดัการฟาร์ม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจในฟาร์ม แอพพริเคชั่นส าหรับการจัดการฟาร์ม  การวิเคราะห์ธรรมชาติการแข่งขันในอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงสร้างอุตสาหกรรม ความน่าจะเป็นของกลยุทธ์ต่อการเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเกษตร การเขา้และออกจากอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อกลยทุธ์การแข่งขนั การสร้างแบรนด์
สินค้าเกษตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ การตลาดดิจิตอล เคร่ืองมือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ การวดั
ประสิทธิภาพและการเลือกใชช่้องทางออนไลน์ ประเภทของโฆษณา การตลาดแบบไวรัล การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Category of farm business, factors affecting farm business operation, the effective farm inputs, farm resources 
database management, farm budget planning, smart farming for farm management, information technologies for decision 
making in farm, applications for farm management, analysis agro-industry competition, industrial structures, strategies 



 

probability changing agro-industry structures, study the changes to  industrial structure, entry and exit industries, 
technology changes to competitive strategies, brand building strategy for agricultural products, creative marketing, digital 
marketing, digital tools; measurement and evaluation; other relevant concepts, for example, online consumer behavior, 
effective online marketing channel, advertising types, viral marketing, online PR,      e-commerce for agribusiness, work 
integrated learning  
 
926-532 ชุดวชิำธุรกจินวตักรรมและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่  12(6-6-24) 
 Business Innovation and New Business Creation 
 แนวโนม้และสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัเพ่ือพฒันาธุรกิจนวตักรรม การวเิคราะห์แบบจ าลองธุรกิจเพ่ือสร้างกระแส
รายได ้การสร้างนวตักรรมดว้ยการจดัวางโครงสร้าง ขอ้เสนอท่ีส่งมอบ และการสร้างประสบการณ์ให้กบัลูกคา้ การคิดเชิง
ออกแบบและพฒันานวตักรรมทางการตลาดเพ่ือพฒันาสินคา้และบริการ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคในการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันานวตักรรม การออกแบบกลยุทธ์โดยใช้เทคโนโลยีทางการตลาด การมุ่งเน้นในการสร้างนวตักรรมเพ่ือผูบ้ริโภค 
รูปแบบการระดมทุนและการบริหารการเงินของธุรกิจเชิงนวตักรรม การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสะท้อนคิดผ่าน
ประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาด้วยตนเอง การจัดท าโครงงานแผนธุรกิจและการน าเสนอแผนธุรกิจ
นวตักรรมต่อผูล้งทุน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Trends and environment for business innovation; analysis of business models to generate income flow; 
innovative creation through configuration, offerings, and experiences creation for customers; design thinking and 
developing innovation for product and service, design strategies by marketing technology, focusing on innovation for 
consumer, fund raising and financial management for business innovation development; case study analysis, experience 
constructive feedback, group discussion and self-study, business plan project for business innovation and pitching, work 
integrated learning  
 
2) กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรจดักำรธุรกจิเกษตร 
926-541 กระบวนกำรจดักำรธุรกจิเกษตรสมยัใหม่  3(3-0-6) 
 Modern Agribusiness Management Process 
 แนวคิด โครงสร้างธรุกิจเกษตร กระบวนการจัดการทางธุรกิจเกษตรแบบสมัยใหม่ นโยบายของรัฐบาล 
มาตรฐานเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้ องกับธุรกิจเกษตร ปัญหาและแนวทางแกไ้ขส าหรับการจดัการระบบธุรกิจเกษตร การ
จดัการความเส่ียงในระบบธุรกิจเกษตร กรณีตวัอย่ างและสถานการณ์ปัจจุบนัทางธุรกิจเกษตร 
 Concept and overall structure of agribusiness; modern agribusiness management process; government policies, 
commercial standards relating to agribusiness; problems and solutions of agribusiness management; risk management in 
agribusiness system; case studied and current issues of agribusiness management 
 
926-542   ระบบสนับสนุนกำรตดัสินใจส ำหรับธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
 Decision Supporting System for Agribusiness 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจเกษตร 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเกษตร การคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร การพยากรณ์เพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร  
 Quantitative analysis, agribusiness decision making; information technology systems for agribusiness plan; 
agricultural data collecting; agricultural production forecasting; forecasting for agribusiness decision making  



 

926-543 กำรบัญชีธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
 Agribusiness Accounting 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจเกษตร ระบบบญัชีของธุรกิจเกษตร การบนัทึกบญัชีสินทรัพยท์างการเกษตร สินคา้
เกษตรคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผลจากพืชไร่ การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางการเกษตร เงินสดและการ
ควบคุมเงินสด งบการเงินและการรายงาน 
 General knowledge about agribusiness; agribusiness accounting systems, accounting for agriculture assets, 
inventory, property, plant and equipment; revenue and expense recognition for agricultural products; cash and cash 
control, and financial statement report  
 
926-544 กำรวเิครำะห์กำรลงทุนทำงธุรกจิเกษตร  3(3-0-6)  
 Analysis of Agricultural Investment 
 อตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนในการลงทุนดา้นธุรกิจเกษตร งบประมาณบางส่วน การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ประสิทธิผล การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยการผลิตในธุรกิจเกษตร และการ
ตดัสินใจเลือกโครงการลงทุนในธุรกิจเกษตร 
  Interest rate and return of agribusiness investment; partial budgeting; analysis of cost-effectiveness; 
investment project comparison; sensitivity analysis in agribusiness; and investment decision making in agribusiness 
 
926-545 นวตักรรมธุรกจิเกษตร   3(3-0-6) 
 Agribusiness Innovation 
 โปรแกรมประยุต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลการด าเนินงานทางธุรกิจเกษตร นวตักรรม
ผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตร นวตักรรมการตลาดสินคา้เกษตร การท าการเกษตรอจัฉริยะ  การจดัการฐานขอ้มูลดา้นธุรกิจเกษตร  
การประมวลผลดว้ยขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจดา้นธุรกิจเกษตร  
  Application of information technologies to increase agribusiness performance, agricultural product 
innovation, agricultural marketing innovation, smart farming, agricultural database management, agribusiness decision 
making by using computer program 
 
926-546 ภูมศิำสตร์สำรสนเทศเพ่ือกำรเกษตร    3(3-0-6) 
 Geographic Information System for agriculture  
 การจดัการสภาพภูมิศาสตร์ฟาร์ม การจดัการพ้ืนท่ีฟาร์ม  ระบบการปลูก  ระบบนิเวศน์ฟาร์ม  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจดัการพ้ืนท่ี 
 Geographic Management in farm, farm area management,  planting system, farm ecosystem, geographic 
information system for agriculture 
 
926-547 โครงงำนด้ำนนวตักรรมกำรจดักำรธุรกจิเกษตร   3(2-2-5)   
 Innovative Agribusiness Management Project 
 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร อาการและสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจเกษตร การเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ทางธุรกิจเกษตรโดยใชน้วตักรรมหรือการจดัการสมยัใหม่ เนน้การปฎิบติับนพ้ืนฐานโจทยจ์ากสถานประกอบการและมีการ
ประเมินติดตามความกา้วหนา้ของโครงงาน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  



 

 Business analysis in agribusiness; symptoms, problems, and causes of agribusiness; business solution 
recommendations using innovation or modern management, using problems from real situations in agribusiness 
organizations, project progress evaluation , work integrated learning  
 
3) กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรจดักำรกำรเงนิ  
926-551   หลกักำรลงทุน  3(3-0-6) 
 Principles of Investment  
 กระบวนการลงทุน ความส าคญัของการลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วธีิปฏิบติัใน
การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุน การ วเิคราะห์ตราสารหน้ี การวเิคราะห์ตราสารทุน การวเิคราะห์ตราสารอนุพนธ์ การลงทุนทางเลือก 
 Investment process; importance of investment to economic system; Thailand Securities Market; securities 
trading process; risk and return analysis; the efficient-market hypothesis; portfolio theory; stocks analysis; bonds analysis; 
derivatives analysis; alternative investment   
 
926-552 กำรวเิครำะห์และกำรประเมนิมูลค่ำทำงกำรเงนิ  3(2-2-5) 
 Financial Analysis and Valuation 
 ภาพรวมการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท าและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
แบบจ าลอง การประเมินมูลค่าทางการเงินและการวดัมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทต่างๆและมูลค่าของกิจการ  การวเิคราะห์
มูลค่าเพ่ือควบรวมกิจการ   
 An overview of financial analysis; financial statement analysis; preparing and analysis of cash flow statement; 
financial valuation of different assets and business valuation; valuation analysis for merger and acquisitions 
 
926-553   กำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคล    3(3-0-6) 
 Personal Finance  
 การก าหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวติของบุคคล การจดัหาเงินและวางแผนใชเ้งินในดา้นต่างๆ อยา่ง
มีระบบดว้ยการจดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้ง การออมเงินและการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การรู้จกัการใชจ่้ายอยา่งชาญ
ฉลาด การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินส าหรับ
อนาคตในยามเกษียณอาย ุ
 Personal financial goal setting in each stage; source of funds; systematic financial planning with appropriate 
personal financial report; saving and investing in creating value; knowing how to spend wisely; personal income tax 
planning; quality of life through financial planning; retirement financial planning 
 
926-554   กำรบริหำรควำมมัง่คัง่  3(3-0-6) 
 Wealth Management  
 การก าหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างความมัง่คัง่ดว้ยกลยทุธ์การออม การปกป้องความมัง่คัง่ดว้ยการวางแผนภาษี
และการประกนัชีวิตและประกนัภยั  การสะสมความมัง่คัง่ดว้ยการวางแผนการลงทุน การส่งต่อความมัง่คัง่ดว้ยการวางแผน
เกษียณและวางแผนมรดก 



 

 Determination of life goals; creating wealth with saving strategies; wealth protection with tax planning and 
insurance planning; wealth accumulation with investment planning; retirement and heritage planning 
 
926-555   สัมมนำทำงกำรเงนิ  3(1-3-5) 
 Seminar in Finance 
 ปัญหาทางดา้นการเงินของธุรกิจ ปัญหาในดา้นการจดัการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุน และ
การจัดสรรเงินปันผล โดยเน้นการน าทฤษฎี เคร่ืองมือและเทคนิคทางการเงินเขา้มาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยใช้
กรณีศึกษาและงานวจิยัในประเทศไทยและต่างประเทศ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Problems in business finance; problems in financial management, investment planning, sources of funds; and 
dividends; with emphasis on the application of theories and financial techniques in problem-solving using case studies, 
work integrated learning 
 
926-556   กำรให้บริกำรวชิำกำรทำงกำรเงนิแก่สังคม  3(1-3-5) 
 Financial Service Counselling for Society 
 การประยกุตค์วามรู้ทางการเงินสู่การปฏิบติัเพ่ือสังคม การจดัท าแผนการเงินส่วนบุคคล     การบริหารเงินออม
เพ่ือการเกษียณ และการจดัท าแผนการเงิน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Financial literacy application for social practices, creating personal financial plans saving management for 
retirement, the preparation of a financial, work integrated learning  
 
926-557  กำรเงนิส ำหรับผู้ประกอบกำร   3(1-3-5) 
 Entrepreneurial Finance 
 การประเมินมูลค่าธุรกิจ เคร่ืองมือในการประเมินโอกาสทางธุรกิจในขั้นตน้ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ผูป้ระกอบการ แนวทางในการจดัหารแหล่งเงินทุน การวเิคราะห์บทบาทของสญัญาทางการเงิน โครงสร้างของแหล่งเงินทุน
แบบร่วมทุน ประเด็นในการจูงใจพนกังานเพ่ือสร้างธุรกิจ วธีิการออกจากธุรกิจ 
 Business evaluation and valuation ; tools to evaluate early stage business opportunities; Information 
technology for entrepreneurs; ways to find funding ; analysis of the role of financial contracts; the structure of venture 
capital funds and their fund raising process ; the issues of attracting and compensating employees to start-up ; methods to 
exit 
 
4) กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรจดักำร 
926-561 กำรวดัเทยีบเคยีงสมรรถนะและกำรวเิครำะห์กำรแข่งขัน  3(3-0-6) 
 Benchmarking and Competitive Analysis 
 แนวคิดและกระบวนการวดัเทียบเคียงสมรรถนะ เกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะ แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ การพฒันา
และน ากลยทุธ์การแข่งขนัไปใช ้การสร้างคุณค่าทางนวตักรรมธุรกิจ ต าแหน่งทางการแข่งขนัในตลาด การพฒันาทกัษะเพ่ือ
เป็นแนวทางต่อการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ในอนาคตในบริบทท่ีไม่แน่นอน  
 Benchmarking concepts and processes, benchmark criteria, best practices, development and competitive 
strategies implementation, value business innovation creation, competitive positioning, skills development to future 
strategic decisions in contexts of substantial uncertainty 



 

926-562 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร  3(3-0-6) 
 Management Information System 
 แนวคิดการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการองคก์ร ประเภทของระบบสารสนเทศ การใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจ สภาพและแนวโนม้ความส าคญัของระบบสารสนเทศในการจดัการเพื่อการเติบโตและความไดเ้ปรียบของ
องคก์าร 
 Concepts of information system and management; types of information system, information system for 
decision making, nature, trend and importance of information system management for creating growth and advantage of 
organizations  
 
926–563  กำรน ำและกำรสร้ำงองค์กรนวตักรรมธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Leading and Creating Innovation Business Organization 
 ลกัษณะองค์กร ประเภทขององค์กรสมัยใหม่ กระบวนการเก่ียวกับคนและจัดการองค์กร การสร้างองค์กร
นวตักรรมธุรกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างองคก์รนวตักรรมธุรกิจ การสร้างความสามารถทางนวตักรรมต่อองคก์รจากหวัขอ้
ของสถานประกอบการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Organization characteristics, types of modern organization culture, Process with people and organization 
management, Building innovation business organization. Innovative ability to organization with enterprise topic, work 
integrated learning  
 
926-564   กำรเจรจำต่อรองและกลยุทธ์กำรตดัสินใจ  3(3-0-6) 
 Negotiation and Decision Making Strategies 
 ทฤษฎีจิตวทิยาการตดัสินใจ  รูปแบบของการตดัสินใจ  การเจรจาต่อรองและการตดัสินใจ  การพฒันากรอบการ
ตดัสินใจ  การวเิคราะห์สถานการณ์ พฒันาแผนในการตรวจสอบ ปรับปรุง และฝึกทกัษะการเจรจาต่อรองและการตดัสินใจ 
 Theory of psychological decision making; types of decision; negotiations and decision making; development 
of decision making framework; situation analysis planning development and practicing negotiation skill and decisions 
 
926–565  กลยุทธ์กำรแข่งขันส ำหรับยุคดจิติลั   3(3-0-6)  
 Competitive Strategy for a Digital Age 
 วเิคราะห์ธรรมชาติการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ  วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการก าหนดกล
ยทุธ์ ศึกษาความน่าจะเป็นของกลยทุธ์ต่อการเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรม ศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อกลยุทธ์การแข่งขนั กระบวนการสร้างกลยุทธ์ทางนวตักรรมจากหัวขอ้ของ
สถานประกอบการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Analysis industry competition. Analyze industrial structures effect to strategy formulation. Study strategies 
probability for changing industry structures. Study the changes to industrial structure. Technology changes to competitive 
strategies. Innovative strategy creation process with enterprise topic, work integrated learning  



 

5) กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรจดักำรกำรตลำด (Innovative Maketing Management) 
926-571 กำรตลำดดจิติลั  3(2-2-5) 
 Digital Marketing 
 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตลาดดิจิทลัขององคก์ร เคร่ืองมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบติัการ การวดั
และประเมินผล พฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคดิจิตลั การวดัประสิทธิภาพการเลือกใชช่้องทางออนไลน์และออฟไลน์ การสร้าง
คุณค่าเน้ือหาทางส่ือดิจิทลัในแต่ละรูปแบบ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ทางส่ือดิจิทลั การพฒันาทกัษะการส่ือสารทาง
ส่ือดิจิทลั การตลาดแบบไวรัล การตลาดพนัธมิตร โดยใชก้รณีศึกษา การสะทอ้นคิดผ่านประสบการณ์และการศึกษาดว้ย
ตนเอง การน าเสนอและส่ือสารดว้ยส่ือดิจิทลั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Skills and knowledge necessary of digital marketing within organizations; digital tools; planning; 
implementing, measurement and evaluation; consumer behavior in digital Era; effective in selection of online and odd-
line marketing channel; content value creation for digital types; digital advertising and public relation; skill development 
in digital communication; viral marketing, alliance marketing; using case study, experience constructive feedback and 
self-study; presentation and communication by using digital medias; work integrated learning  
 
926-572 นวตักรรมผลติภัณฑ์และกำรสร้ำงสรรค์  3(2-2-5)   
 Product Innovation and Creativity  
 แนวคิด ลกัษณะ และประเภทของนวตักรรมผลิตภณัฑ์และการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
ใหม่ นวตักรรมการสร้างแบรนด์ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมการบริการ ความลม้เหลวและความความเส่ียงต่อ
นวตักรรม องค์กรนวตักรรม การเปล่ียนแปลงและนวตักรรม โดยใชก้รณีศึกษา การสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์ การ
อภิปรายกลุ่ม และการศึกษาดว้ยตนเอง การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตน้แบบร่วมกบัผูป้ระกอบการ การน าเสนอและส่ือสาร
การตลาดดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Concepts, characteristics, and types of product innovation and creativity; process of creating new product; 
innovative branding; product innovation in the service industry; failure and risk in innovation; the innovative 
organization; changes and innovation; using case study; experience constructive feedback; group discussion and self-
study; product prototype creativity with entrepreneur; presentation and marketing communication by using advanced 
technology; work integrated learning  
 
926-573 นวตักรรมกำรส่ือสำรกำรตลำด  3(2-2-5)   
 Innovative Marketing Communications   
 ลกัษณะและความส าคญัของการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทัล ความส าคญัของการส่ือสารแบรนด์ในธุรกิจ
ออนไลน์ การโปรโมทสินคา้และแบรนด์ผ่านส่ือออนไลน์และออฟไลน์ การส่ือสารการตลาดดว้ยเน้ือหา การออกแบบส่ือ
โฆษณาอยา่งสร้างสรรค ์เทคนิคการท าการตลาดดว้ยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การวดัและประเมินผลของวิธีการท่ีใช้
ในการส่ือสารการตลาด โดยใชก้รณีศึกษา การสะทอ้นคิดผา่นประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาดว้ยตนเอง การ
ออกแบบส่ือและการตลาดเชิงกิจกรรมร่วมกบัธุรกิจจริง การน าเสนอและส่ือสารการตลาดดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Characteristics and importance of digital marketing communication; importance of communication with online 
business branding; using online and offline media for promotion and branding; marketing communication by using 
content marketing; creative advertising design, electronics marketing techniques; measurements and evaluation of 



 

marketing communication methods; using case study, experience constructive feedback; group discussion and self-study; 
media design and event marketing with business; presentation and marketing communication by using advanced 
technology; work integrated learning  
 
926-574 นวตักรรมกลยุทธ์กำรตลำดในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและบริกำร 3(2-2-5)   
 Marketing Strategy Innovation for Tourism and Hospitality Industry  
 ลกัษณะนวตักรรมกลยทุธ์การตลาดท่องเท่ียวและบริการ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในอนาคต นวตักรรมผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดเพ่ือสังคม การสร้างความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ นวตักรรมธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก กลยทุธ์นวตักรรมแบบหาช่องวา่งทางการตลาด การวางแผนนวตักรรม
กลยทุธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการตลาด แนวโน้มกลยทุธ์การตลาดท่องเท่ียวและ
บริการ โดยใชก้รณีศึกษา การสะทอ้นคิดผ่านประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาดว้ยตนเอง การสร้างสรรคก์ล
ยทุธ์การตลาดร่วมกบัธุรกิจจริง การน าเสนอและส่ือสารการตลาดดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน  
 Characteristics of innovative marketing strategy for tourism and hospitality; tourist behavior in the future; 
product innovation, prices; channels of distribution; integrated marketing communication, social marketing; creating 
product and service reliability; souvenir business innovation; innovative strategies for new market space researching; 
creative marketing strategy innovation planning; marketing information and technology system; trends of tourism and 
hospitality marketing strategy; using case study, experience constructive feedback; group discussion and self-study; 
strategic marketing creativity with business; presentation and marketing communication by using advanced technology; 
work integrated learning  
 
926-575 กำรตลำดเพ่ือสังคม   3(2-2-5)   
 Social Marketing 
 ความส าคัญการตลาดเพ่ือสังคม การมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม ส่ิงแวดล้อมและผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
กระบวนการทางการตลาดเพ่ือเขา้ใจสภาพสงัคม ปัญหาสงัคมและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การตลาดเพ่ือสงัคมกบัการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมกนัในสังคม การวิเคราะห์และการปรับกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือสังคม การโน้มน้าวให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยรวม โดยใช้กรณีศึกษา การสะท้อนคิดผ่าน
ประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาดว้ยตนเอง การสร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมร่วมกบัธุรกิจจริงและชุมชน การน าเสนอและส่ือสารการตลาดดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน  
 Importance of societal marketing; focusing on social target; environment together with business benefits; using 
the process of marketing to understand the state of society; social and environmental problems; societal marketing with 
changes in consumer behavior; societal marketing strategy for creating share value; analysis and adjusting marketing 
strategy for society; persuasion of overall social change; using case study; experience constructive feedback; group 
discussion and self-study; creating marketing activities by focusing on social responsibility with business and community; 
presentation and marketing communication by using advanced technology; work integrated learning  
 



 

รำยวชิำวทิยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
926-521  วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0)  
  Thesis       
  เง่ือนไข  : ส ำหรับแผน ก แบบ ก 1 
 การพฒันาหัวขอ้วิจัยโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการ กระบวนการวิจัยภายใตก้ารดูแลแนะน า โดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและประเมินผลร่วมกบัสถานประกอบการ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นบริหารทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลงานท่ี
แสดงออกถึงความรู้ท่ีแทจ้ริงในเร่ืองท่ีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Development of research topics in collaboration with business; research process under supervision by advisor 
and evaluation with business; new knowledge creation in business management; presenting true knowledge in the subject 
of study; work integrated learning 
 
926-522  วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0)  
  Thesis     
  เง่ือนไข  :  ส ำหรับแผน ก แบบ ก 2 
 การพฒันาหัวขอ้วิจัยโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการ กระบวนการวิจัยภายใตก้ารดูแลแนะน า โดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและประเมินผลร่วมกบัสถานประกอบการ เพ่ือสร้างเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ การ
ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Development of research topics in collaboration with business; research process under supervision by advisor 
and evaluation with business; reinforcement and development knowledge in business administration; work integrated 
learning 
 
926-523 สำรนิพนธ์  6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 การพฒันาหวัขอ้วจิยัดา้นบริหารธุรกิจ โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการ การออกแบบและด าเนินการวจิยั
ภายใตก้ารดูแลแนะน า โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือการปรับใชก้บัธุรกิจในการท างานจริง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน   
 Development of research topics in collaboration with business; designing and conducting research under 
supervision by advisor; implementing for business in the real world; work integrated learning 
 
 
 
 
 



เอกสาร 3-5 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
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