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การจัดการศึกษาของหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านบริ หารธุ รกิจผ่าน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง โดยการจัดการศึ กษาที่ มุ่งเน้น
ผลลัพ ธ์ (Outcome Based Education) และบู รณาการกับ การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยน
สามารถประยุกต์ใช้โมเดลและเครื่ องมือทางธุรกิ จสมัยใหม่ สร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิ จสมัยใหม่ จัดการธุรกิ จด้วย
นวัตกรรม มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการจัดการธุรกิจต่อ องค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อเพิ่มและยกระดับทักษะการจัดการ
ทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
18 หน่ วยกิต
926-511 นวัตกรรมการจัดการบัญชี
2(1-2-3)
Innovative Accounting Management
926-512 นวัตกรรมการจัดการการเงิน
2(1-2-3)
Innovative Financial Management
926-513 นวัตกรรมการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Innovative Strategic Marketing Management
926-514 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผูน้ า
2(1-2-3)
Organization Behavior and Leadership
926-515 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์และการดาเนินงานองค์กร
2(1-2-3)
Innovative Strategic Management and Organization Operation
926-516 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(2-2-5)
Research Methodology
926-517 แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Plan
926-518 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจ
1(0-2-1)
Seminars in Innovation for Business Management
2. หมวดวิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรียนชุดวิชาใดชุดวิชาหนึง่ จานวน 12 หน่ วยกิตหรื อเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือก จานวน 12
หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
2.1 ชุดวิชา (Module)
926-531 ชุดวิชาธุรกิจเกษตรอัจฉริ ยะ
12(6-6-24)
Smart Agribusiness
926-532 ชุดวิชาธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างธุรกิจใหม่
12(6-6-24)
Business Innovation and New Business Creation
2.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจเกษตร (Innovative Agribusiness Management)
926-541 กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Agribusiness Management Process
926-542 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Decision Supporting System for Agribusiness
926-543 การบัญชีธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Accounting
926-544 การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Analysis of Agricultural Investment
926-545 นวัตกรรมธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Innovation

926-546 ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการเกษตร
Geographic Information System for agriculture
926-547 โครงงานด้านนวัตกรรมการจัดการธุรกิจเกษตร
Innovative Agribusiness Management Project
2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการการเงิน (Innovative Financial Management)
926-551 หลักการลงทุน
Principles of Investment
926-552 การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าทางการเงิน
Financial Analysis and Valuation
926-553 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
926-554 การบริ หารความมัง่ คัง่
Wealth Management
926-555 สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
926-556 การให้บริ การวิชาการทางการเงินแก่สงั คม
Financial Service Counselling for Society
926-557 การเงินสาหรับผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurial Finance
2.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management)
926-561 การวัดเทียบเคียงสมรรถนะและการวิเคราะห์การแข่งขัน 3(3-0-6)
Benchmarking and Competitive Analysis
926-562 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
926–563 การนาและการสร้างองค์กรนวัตกรรมธุรกิจ
Leading and Creating Innovation Business Organization
926-564 การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การตัดสิ นใจ
Negotiation and Decision Making Strategies
926–565 กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับยุคดิจิตลั
Competitive Strategy for a Digital Age
2.5 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาด (Innovation Marketing Management)
926-571 การตลาดดิจิตลั
Digital Marketing
926-572 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
Product Innovation and Creativity
926-573 นวัตกรรมการสื่ อสารการตลาด
Innovative Marketing Communications

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-3-5)
3(1-3-5)
3(1-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

926-574 นวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ
Marketing Strategy Innovation for Tourism and Hospitality Industry
926-575 การตลาดเพื่อสังคม
Social Marketing
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
926-521 วิทยานิพนธ์
Thesis
926-522 วิทยานิพนธ์
Thesis
4. หมวดวิชาสารนิพนธ์
926-523 สารนิพนธ์
Minor Thesis

3(2-2-5)
3(2-2-5)
18-36 หน่ วยกิต
36(0-108-0)
18(0-54-0)
6 หน่ วยกิต
6(0-18-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
926-521 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
926-521 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
926-521 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
926-521 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)
แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
926-511 นวัตกรรมการจัดการบัญชี
926-512 นวัตกรรมการจัดการการเงิน
926-513 นวัตกรรมการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
926-514 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผูน้ า
ภาคการศึกษาที่ 2
926-515 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์และการดาเนินงานองค์กร
926-516 ระเบียบวิธีวจิ ยั
926-517 แผนธุรกิจ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
926-518 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจ
926-522 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
926-522 วิทยานิพนธ์

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)
9(0-27-0)
9(0-27-0)

แผน ข
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
926-511 นวัตกรรมการจัดการบัญชี
2(1-2-3)
926-512 นวัตกรรมการจัดการการเงิน
2(1-2-3)
926-513 นวัตกรรมการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
926-514 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผูน้ า
2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2
926-515 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์และการดาเนินงานองค์กร
2(1-2-3)
926-516 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(2-2-5)
926-517 แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
926-518 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจ
1(0-2-1)
926-xxx ชุดวิชา*
12(6-6-24)
หรื อ วิชาเลือก จานวน 4 วิชา
926-xxx วิชาเลือก 1
3(x-y-z)
926-xxx วิชาเลือก 2
3(x-y-z)
926-523 สารนิพนธ์**
3(0-9-0)
*สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนชุดวิชาไม่ ต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือก
**สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชาเลือก หากเลือกเรียนชุดวิชาไม่ ต้องลงทะเบียนรายวิชาสารนิพนธ์ ในภาคการศึกษานี้
ภาคการศึกษาที่ 2
926-523 สารนิพนธ์***
3-6(x-y-z)
926-xxx วิชาเลือก 3
3(x-y-z)
926-xxx วิชาเลือก 4
3(x-y-z)
***สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนชุดวิชา ลงทะเบียนเรียน 6 หน่ วยกิต หากเลือกเรียนวิชาเลือกลงทะเบียนเรียน 3 หน่ วยกิต

เอกสาร 3-3
คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
หมวดวิชำบังคับ
926-511 นวัตกรรมกำรจัดกำรบัญชี
2(1-2-3)
Innovative Accounting Management
แนวคิด การใช้สารสนเทศทางการบัญชี การกาหนดต้นทุนสิ นค้า การวางแผนและการควบคุม การวัดผลการ
ปฏิ บัติงาน การตัดสิ นใจ การปั นส่ วนต้นทุ น ต้นทุ นเต็มและต้นทุ นผันแปร ต้นทุ นฐานกิ จกรรม การวิเคราะห์ ตน้ ทุ น
ปริ มาณ กาไร การจัดทางบประมาณ การกระจายอานาจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกาหนดราคาโอน การตัดสิ นใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการบัญชีของธุรกิจ โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิด
ผ่านประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่มและการศึกษาด้วยตนเอง การจัดทาโครงงานการจัดการบัญชีของธุรกิจจริ ง การนาเสนอ
และสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 นวัตกรรมกำรจัดกำรกำรเงิน
2(1-2-3)
Innovative Financial Management
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินของธุรกิ จ เครื่ องมือในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจทางการ
เงิ นสมัยใหม่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทน แนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดทางบประมาณ การจัดการ เงินทุนหมุนเวียน การ
ลงทุ น การจัด หาเงิ น ทุ น โครงสร้ างเงิ น ทุ น การบริ ห ารงบลงทุ น ภายใต้ภ าวะความ ไม่ แน่ น อน การก าหนดมู ล ค่าของ
หลักทรั พย์ตน้ ทุ น เงิ น ทุ น นโยบายเงิ นปั นผลการรวมกิ จการและกลยุทธ์ ในการแก้ไขปั ญ หาทางการเงิ น ของธุ รกิ จด้วย
นวัตกรรม การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 นวัตกรรมกำรจัดกำรกำรตลำดเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Innovative Strategic Marketing Management
แนวคิดและทฤษฎี การตลาด การสร้างคุณค่าการตลาดด้วยนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูบ้ ริ โภคเชิงลึก การวิเคราะห์โอกาสและการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย

การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด นวัตกรรมการจัดการส่วนประสมการตลาด การพัฒนานวัตกรรมในตลาดโลก นวัตกรรม
สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์กบั ลูกค้า โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์และการศึกษาด้วยตนเอง
การจัดทาแผนการตลาด การนาเสนอและสื่ อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กปฏิ บัติเชิ งบู รณาการกับการ
ทางาน
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 พฤติกรรมองค์ กรและภำวะผู้นำ
2(1-2-3)
Organization Behavior and Leadership
มุม มองเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมในการจัดการองค์ก รและภาวะผูน้ า ประเด็ น เกี่ ยวกับ จิ ตวิท ยาในการจัด การ การ
เปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การสื่ อสารในองค์กร การจูงใจเพื่อการทางาน การเจรจาต่อรอง แนวคิด
และทฤษฎีภาวะผูน้ าในการพัฒนาองค์กร การเรี ยนรู ้ภาวะผูน้ าจากบุคคลต้นแบบ การจัดการทุนทางปั ญญา การจัดการผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 นวัตกรรมกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ และกำรดำเนินงำนองค์ กร
2(1-2-3)
Innovative Strategic Management and Organization Operation
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตาแหน่ งทางกลยุทธ์และการแข่งขัน การสร้างสมรรถนะองค์กรผ่านหัวข้อจาก
สถานประกอบการ การกาหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์กระบวนการ การจัดการคุณภาพ การวางแผน
การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(2-2-5)
Research Methodology
การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาโจทย์วจิ ยั จากสถานประกอบการ การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการวิจยั การ
วิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ การวิจยั เชิ งปริ มาณ การวิจัยเชิ งผสมผสาน กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่วิจยั ข้อจากัดและเงื่อนไขในการออกแบบการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ขั้นตอน
และวิธีการดาเนิ นการวิจยั เครื่ องมือวิจยั ตัวแปร สถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน สังเคราะห์และการนาผลวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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 แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Plan
ความหมายและเป้ าหมายของการทาแผนธุรกิจ แนวคิดและการพัฒนาความคิดทางธุรกิจจากโจทย์จริ งจากสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบของแผนธุรกิจ การจัดทาแผนการตลาด แผนดาเนิ นงาน แผนการจัดการ แผนการเงิน และแผน
ฉุกเฉิ น การทารายงานและการนาเสนอ กรณี ศึกษา และการทดลองสร้างแผนธุรกิจ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 สัมมนำนวัตกรรมเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
1(0-2-1)
Seminars in Innovation for Business Management
ประเด็ น ปั ญ หาจากโจทย์จ ริ งของสถานประกอบการและแนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ การทบทวนวรรณกรรม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรายงานและนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางบริ หารธุรกิจ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน
Problem,business issues and concepts of business; literature reviews; discussion and presentation business
solving; work integrated learning
หมวดวิชำเลือก
1) ชุดวิชำ
926-531 ชุดวิชำธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
12(6-6-24)
Smart Agribusiness
ประเภทธุรกิจฟาร์ม ปั จจัยกระทบต่อการจัดการฟาร์ ม การจัดสรรปั จจัยการผลิตและทรัพยากรฟาร์ม การจัดการ
ฐานข้อมูลในฟาร์ ม การวางแผนงบประมาณฟาร์ ม เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะในการจัดการฟาร์ ม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ตัด สิ น ใจในฟาร์ ม แอพพริ เคชั่น ส าหรั บ การจัด การฟาร์ ม การวิเคราะห์ ธ รรมชาติ ก ารแข่ งขัน ในอุ ต สาหกรรมเกษตร
โครงสร้างอุตสาหกรรม ความน่ าจะเป็ นของกลยุทธ์ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเกษตร การเข้าและออกจากอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อกลยุทธ์การแข่งขัน การสร้างแบรนด์
สิ น ค้าเกษตร การตลาดเชิ ง สร้ างสรรค์ การตลาดดิ จิต อล เครื่ อ งมื อ การวิเคราะห์ พ ฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ การวัด
ประสิ ทธิ ภาพและการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ ประเภทของโฆษณา การตลาดแบบไวรัล การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจเกษตร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 ชุดวิชำธุรกิจนวัตกรรมและกำรสร้ ำงธุรกิจใหม่
12(6-6-24)
Business Innovation and New Business Creation
แนวโน้มและสภาพแวดล้อมปั จจุบนั เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การวิเคราะห์แบบจาลองธุรกิจเพื่อสร้างกระแส
รายได้ การสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดวางโครงสร้าง ข้อเสนอที่ส่งมอบ และการสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า การคิดเชิง
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การ การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคในการสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม การออกแบบกลยุทธ์โดยใช้เทคโนโลยีทางการตลาด การมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อผูบ้ ริ โภค
รู ป แบบการระดมทุ น และการบริ หารการเงิ น ของธุ ร กิ จ เชิ ง นวัต กรรม การวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การสะท้อ นคิ ด ผ่ า น
ประสบการณ์ การอภิ ป รายกลุ่ ม และการศึ ก ษาด้วยตนเอง การจัด ท าโครงงานแผนธุ ร กิ จและการน าเสนอแผนธุ รกิ จ
นวัตกรรมต่อผูล้ งทุน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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) กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร
926-541 กระบวนกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Agribusiness Management Process
แนวคิ ด โครงสร้ างธรุ กิ จ เกษตร กระบวนการจัด การทางธุ ร กิ จ เกษตรแบบสมัย ใหม่ นโยบายของรั ฐ บาล
มาตรฐานเชิ งพาณิ ชย์ที่เกี่ ยวข้ องกับธุ รกิ จเกษตร ปั ญหาและแนวทางแก้ไขสาหรับการจัดการระบบธุ รกิ จเกษตร การ
จัดการความเสี่ ยงในระบบธุรกิจเกษตร กรณี ตวั อย่ างและสถานการณ์ปัจจุบนั ทางธุรกิจเกษตร
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 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจสำหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Decision Supporting System for Agribusiness
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การตัดสิ นใจทางธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางธุรกิจเกษตร
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเกษตร การคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร การพยากรณ์เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจเกษตร
Quantitative analysis, agribusiness decision making; information technology systems for agribusiness plan;
agricultural data collecting; agricultural production forecasting; forecasting for agribusiness decision making

926-543 กำรบัญชีธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Accounting
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร ระบบบัญชีของธุรกิจเกษตร การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ทางการเกษตร สิ นค้า
เกษตรคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายผลิตผลจากพืชไร่ การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 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 กำรวิเครำะห์ กำรลงทุนทำงธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Analysis of Agricultural Investment
อัตราดอกเบี้ ยและผลตอบแทนในการลงทุ นด้านธุ รกิ จเกษตร งบประมาณบางส่ วน การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและ
ประสิ ท ธิ ผล การเปรี ยบเที ยบโครงการลงทุ น การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหวของปั จจัยการผลิ ตในธุ รกิ จเกษตร และการ
ตัดสิ นใจเลือกโครงการลงทุนในธุรกิจเกษตร
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 นวัตกรรมธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Innovation
โปรแกรมประยุต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จเกษตร นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร นวัตกรรมการตลาดสิ นค้าเกษตร การทาการเกษตรอัจฉริ ยะ การจัดการฐานข้อมูลด้านธุรกิจเกษตร
การประมวลผลด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจด้านธุรกิจเกษตร
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 ภูมศิ ำสตร์ สำรสนเทศเพื่อกำรเกษตร
3(3-0-6)
Geographic Information System for agriculture
การจัดการสภาพภูมิศาสตร์ฟาร์ ม การจัดการพื้นที่ฟาร์ ม ระบบการปลูก ระบบนิ เวศน์ฟาร์ม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่
Geographic Management in farm, farm area management, planting system, farm ecosystem, geographic
information system for agriculture
926-547 โครงงำนด้ ำนนวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Innovative Agribusiness Management Project
การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร อาการและสาเหตุของปั ญหาทางธุรกิจเกษตร การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ทางธุรกิจเกษตรโดยใช้นวัตกรรมหรื อการจัดการสมัยใหม่ เน้นการปฎิบตั ิบนพื้นฐานโจทย์จากสถานประกอบการและมีการ
ประเมินติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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) กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรกำรเงิน
926-551 หลักกำรลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
กระบวนการลงทุน ความสาคัญของการลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธีปฏิบตั ิใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลตอบแทน ทฤษฎีตลาดมีประสิ ทธิ ภาพ ทฤษฎีกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน การ วิเคราะห์ตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารทุน การวิเคราะห์ตราสารอนุพนธ์ 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 กำรวิเครำะห์ และกำรประเมินมูลค่ ำทำงกำรเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis and Valuation
ภาพรวมการวิเคราะห์ ท างการเงิ น การวิเคราะห์ งบการเงิ น การจัด ท าและการวิเคราะห์ งบกระแสเงิ น สด
แบบจาลอง การประเมินมูลค่าทางการเงินและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆและมูลค่าของกิจการ การวิเคราะห์
มูลค่าเพื่อควบรวมกิจการ
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 กำรวำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
การกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวติ ของบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้านต่างๆ อย่าง
มีระบบด้วยการจัดทางบการเงิ นอย่างถูกต้อง การออมเงิ นและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การรู ้จกั การใช้จ่ายอย่างชาญ
ฉลาด การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินสาหรับ
อนาคตในยามเกษียณอายุ
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 กำรบริหำรควำมมัง่ คัง่
3(3-0-6)
Wealth Management
การกาหนดเป้ าหมายชีวิต การสร้างความมัง่ คัง่ ด้วยกลยุทธ์การออม การปกป้ องความมัง่ คัง่ ด้วยการวางแผนภาษี
และการประกันชีวิตและประกันภัย การสะสมความมัง่ คัง่ ด้วยการวางแผนการลงทุน การส่งต่อความมัง่ คัง่ ด้วยการวางแผน
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 สัมมนำทำงกำรเงิน
3(1-3-5)
Seminar in Finance
ปั ญหาทางด้านการเงินของธุรกิจ ปั ญหาในด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุน และ
การจัดสรรเงิ น ปั น ผล โดยเน้น การน าทฤษฎี เครื่ อ งมื อ และเทคนิ คทางการเงิ น เข้ามาประยุก ต์เพื่ อแก้ไขปั ญ หา โดยใช้
กรณี ศึกษาและงานวิจยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 กำรให้ บริกำรวิชำกำรทำงกำรเงินแก่ สังคม
3(1-3-5)
Financial Service Counselling for Society
การประยุกต์ความรู ้ทางการเงินสู่ การปฏิ บตั ิเพื่อสังคม การจัดทาแผนการเงินส่ วนบุคคล การบริ หารเงินออม
เพื่อการเกษียณ และการจัดทาแผนการเงิน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Financial literacy application for social practices, creating personal financial plans saving management for
retirement, the preparation of a financial, work integrated learning
926-557 กำรเงินสำหรับผู้ประกอบกำร
3(1-3-5)
Entrepreneurial Finance
การประเมิน มูลค่าธุ รกิ จ เครื่ องมื อในการประเมิ นโอกาสทางธุ รกิ จในขั้น ต้น เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรั บ
ผูป้ ระกอบการ แนวทางในการจัดหารแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์บทบาทของสัญญาทางการเงิน โครงสร้างของแหล่งเงินทุน
แบบร่ วมทุน ประเด็นในการจูงใจพนักงานเพื่อสร้างธุรกิจ วิธีการออกจากธุรกิจ
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) กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร
926-561 กำรวัดเทียบเคียงสมรรถนะและกำรวิเครำะห์ กำรแข่ งขัน
3(3-0-6)
Benchmarking and Competitive Analysis
แนวคิดและกระบวนการวัดเทียบเคียงสมรรถนะ เกณฑ์เปรี ยบเทียบสมรรถนะ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ การพัฒนา
และนากลยุทธ์การแข่งขันไปใช้ การสร้างคุณค่าทางนวัตกรรมธุรกิจ ตาแหน่งทางการแข่งขันในตลาด การพัฒนาทักษะเพื่อ
เป็ นแนวทางต่อการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ในอนาคตในบริ บทที่ไม่แน่นอน
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 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Management Information System
แนวคิดการนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศ การใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจ สภาพและแนวโน้มความสาคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการเพื่อการเติบโตและความได้เปรี ยบของ
องค์การ
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 กำรนำและกำรสร้ ำงองค์ กรนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
Leading and Creating Innovation Business Organization
ลักษณะองค์กร ประเภทขององค์ก รสมัยใหม่ กระบวนการเกี่ ยวกับ คนและจัดการองค์กร การสร้ างองค์กร
นวัตกรรมธุรกิจ ปั จจัยที่มีผลต่อโครงสร้างองค์กรนวัตกรรมธุรกิจ การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมต่อองค์กรจากหัวข้อ
ของสถานประกอบการ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 กำรเจรจำต่ อรองและกลยุทธ์ กำรตัดสินใจ
3(3-0-6)
Negotiation and Decision Making Strategies
ทฤษฎีจิตวิทยาการตัดสิ นใจ รู ปแบบของการตัดสิ นใจ การเจรจาต่อรองและการตัดสิ นใจ การพัฒนากรอบการ
ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาแผนในการตรวจสอบ ปรับปรุ ง และฝึ กทักษะการเจรจาต่อรองและการตัดสิ นใจ
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 กลยุทธ์ กำรแข่ งขันสำหรับยุคดิจติ ลั
3(3-0-6)
Competitive Strategy for a Digital Age
วิเคราะห์ธรรมชาติการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์ ศึกษาความน่าจะเป็ นของกลยุทธ์ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อกลยุทธ์การแข่งขัน กระบวนการสร้างกลยุทธ์ทางนวัตกรรมจากหัวข้อของ
สถานประกอบการ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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) กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรกำรตลำด (Innovative Maketing Management)
926-571 กำรตลำดดิจติ ลั
3(2-2-5)
Digital Marketing
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการตลาดดิจิทลั ขององค์กร เครื่ องมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบตั ิการ การวัด
และประเมินผล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคดิ จิตลั การวัดประสิ ทธิ ภาพการเลือกใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การสร้ าง
คุณค่าเนื้ อหาทางสื่ อดิจิทลั ในแต่ละรู ปแบบ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่ อดิจิทลั การพัฒนาทักษะการสื่ อสารทาง
สื่ อดิ จิทลั การตลาดแบบไวรัล การตลาดพันธมิตร โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์ และการศึ กษาด้วย
ตนเอง การนาเสนอและสื่ อสารด้วยสื่ อดิจิทลั การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 oddline 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 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกำรสร้ ำงสรรค์
3(2-2-5)
Product Innovation and Creativity
แนวคิด ลักษณะ และประเภทของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการบริ การ ความล้มเหลวและความความเสี่ ยงต่อ
นวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิ ดผ่านประสบการณ์ การ
อภิปรายกลุ่ม และการศึ กษาด้วยตนเอง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบร่ วมกับผูป้ ระกอบการ การนาเสนอและสื่ อสาร
การตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 selfstudy; product prototype creativity with entrepreneur; presentation and marketing communication by using advanced
technology; work integrated learning
926-573 นวัตกรรมกำรสื่ อสำรกำรตลำด
3(2-2-5)
Innovative Marketing Communications
ลักษณะและความสาคัญ ของการสื่ อสารการตลาดในยุคดิ จิทัล ความสาคัญ ของการสื่ อสารแบรนด์ในธุ รกิ จ
ออนไลน์ การโปรโมทสิ นค้าและแบรนด์ผ่านสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ การสื่ อสารการตลาดด้วยเนื้ อหา การออกแบบสื่ อ
โฆษณาอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทาการตลาดด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ การวัดและประเมินผลของวิธีการที่ใช้
ในการสื่ อสารการตลาด โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาด้วยตนเอง การ
ออกแบบสื่ อและการตลาดเชิงกิจกรรมร่ วมกับธุรกิจจริ ง การนาเสนอและสื่ อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ ก
ปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 นวัตกรรมกลยุทธ์ กำรตลำดในอุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ วและบริกำร
3(2-2-5)
Marketing Strategy Innovation for Tourism and Hospitality Industry
ลักษณะนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวและบริ การ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการ การตลาดเพื่ อสังคม การสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ นวัตกรรมธุรกิจสิ นค้าที่ระลึก กลยุทธ์นวัตกรรมแบบหาช่องว่างทางการตลาด การวางแผนนวัตกรรม
กลยุทธ์การตลาดเชิ งสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการตลาด แนวโน้มกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ ยวและ
บริ การ โดยใช้กรณี ศึกษา การสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาด้วยตนเอง การสร้างสรรค์กล
ยุทธ์การตลาดร่ วมกับธุรกิจจริ ง การนาเสนอและสื่ อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับ
การทางาน
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 กำรตลำดเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Marketing
ความส าคัญ การตลาดเพื่ อ สั ง คม การมุ่ งเน้ น เป้ าหมายทางสั ง คม สิ่ งแวดล้อ มและผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ
กระบวนการทางการตลาดเพื่อเข้าใจสภาพสังคม ปั ญหาสังคมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การตลาดเพื่อสังคมกับการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมเพื่ อสร้างคุ ณค่าเพิ่มร่ วมกัน ในสังคม การวิเคราะห์ และการปรับกลยุทธ์
การตลาดเพื่ อ สั ง คม การโน้ ม น้ าวให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมโดยรวม โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา การสะท้อ นคิ ด ผ่า น
ประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาด้วยตนเอง การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่ วมกับธุรกิจจริ งและชุมชน การนาเสนอและสื่ อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการ
กับการทางาน
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

รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ /สำรนิพนธ์
926-521 วิทยำนิพนธ์
36(0-108-0)
Thesis
เงื่อนไข : สำหรับแผน ก แบบ ก 1
การพัฒ นาหัวข้อวิจัยโดยความร่ วมมื อจากสถานประกอบการ กระบวนการวิจัยภายใต้การดู แลแนะนา โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นบริ หารทางธุรกิจ ซึ่งเป็ นผลงานที่
แสดงออกถึงความรู ้ที่แท้จริ งในเรื่ องที่ศึกษา การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 วิทยำนิพนธ์
18(0-54-0)
Thesis
เงื่อนไข : สำหรับแผน ก แบบ ก 2
การพัฒ นาหัวข้อวิจัยโดยความร่ วมมื อจากสถานประกอบการ กระบวนการวิจัยภายใต้การดู แลแนะนา โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเสริ มและพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านบริ หารธุรกิจ การ
ฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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
การพัฒนาหัวข้อวิจยั ด้านบริ หารธุรกิจ โดยความร่ วมมือกับสถานประกอบการ การออกแบบและดาเนิ นการวิจยั
ภายใต้การดูแลแนะนา โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อการปรับใช้กบั ธุรกิจในการทางานจริ ง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน
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
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