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ปรัชญาของหลกัสูตร 

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) คือการพัฒนาผู ้เรียนในทุกด้าน เพื�อให้พร้อมที�จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดี 

ตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเครื�องมือในการพฒันาผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

ของการเรียนรู้และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการที�ตอ้ง

ลงมือปฏิบติัทั�งในและนอกห้องเรียน ซึ� งจะนาํไปสู่การเรียนรู้ที�ย ั�งยืน และจากแนวคิดที�วา่การพฒันาคือการเปลี�ยนแปลง 

การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียงภายในมหาวทิยาลยัแต่จะดาํเนินไปตลอดชีวติ การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึง

การเรียนรู้ตลอดชีวติ   

จากหลักการดังกล่าวนําไปสู่การจัดการศึกษาที�มุ่งผลลพัธ์ Outcome-Based Education (OBE) โดยการพัฒนา

หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ที�มหาวิทยาลยัเชื�อวา่สามารถตอบสนองหลกัการดงักล่าวได ้คือการจดัการเรียนรู้ที�ใช้

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที�หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based 

Learning) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และ

ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื�อนมนุษยเ์ป็นกิจที�หนึ� ง” เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการ 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ที� มีความรู้ความสามารถ 

อยา่งถ่องแทใ้นการเป็นผูป้ระกอบการ สามารถเรียนรู้นวตักรรมทางบริหารธุรกิจและศาสตร์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งได ้มีความคิด

สร้างสรรค์ที�แตกต่าง เพื�อสร้างและบริหารธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขนั มีความยั�งยืน มีธรรมาภิบาล มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLO 1 สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมทางธุรกิจผา่นกระบวนการวจิยัโดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นบริหารธุรกิจในการวางแผน  

  ควบคุม และการตดัสินใจบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทลั เพื�อแกปั้ญหาทางธุรกิจและสร้างความเติบโตทางธุรกิจได ้

  อยา่งย ั�งยนื 

PLO 2  สามารถประเมินการใชเ้ทคโนโลยเีพื�อการยกระดบัศกัยภาพทางการแข่งขนั สร้างคุณค่าเพิ�มใหแ้ก่ธุรกิจ และกา้วทนั 

  การเปลี�ยนแปลงแบบพลิกผนัในยคุดิจิทลั 

PLO 3  แสดงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง สามารถประสานงานและทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

PLO 4  มีทกัษะการประกอบการยคุดิจิทลั เรียนรู้ และติดตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยแีละสังคม เพื�อนาํมา 

  วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และแกปั้ญหาทางธุรกิจ 

PLO 5 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 



โครงสร้างหลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

�. หมวดวชิาบังคบั (แผน ก � และ แผน ข)  18 หน่วยกติ 

945-510 เทคโนโลยพีลิกผนัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั  4((4)-0-8) 

 Disruptive Technology for Digital Business 

945-511 การบญัชีและการเงินเพื�อการจดัการ และเทคโนโลยทีางการเงิน 4((4)-0-8) 

 Accounting and Finance for Management and Financial Technology 

945-512     ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจนวตักรรมและการเปลี�ยนผา่นทางธุรกิจ    5((4)-2-9) 

 Module: Innopreneurship and Business Transformation 

945-513    ชุดวชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลัและความรับผิดชอบต่อสงัคม 5((4)-2-9) 

 ของกิจการ 

 Module: Strategic Management in Digital Economy and Corporate Social Responsibility 

�. หมวดวชิาเลือก (แผน ก � เลือกเรียน � หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียน �� หน่วยกิต)       6 /12 หน่วยกติ 

945-520 การคิดเชิงออกแบบและนวตักรรม  3((2)-2-5) 

 Design Thinking and Innovation 

945-521 การจดัการธุรกิจสตาร์ทอพั       3((3)-0-6) 

 Startup Business Management 

945-522    แบบจาํลองสถานการณ์ธุรกิจ  3((3)-0-6) 

 Business Simulation Game 

945-523 ประเด็นปัจจุบนัดา้นการตลาด  3((3)-0-6) 

 Current Issues in Marketing 

945-530 การวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินของหน่วยธุรกิจ  3((3)-0-6) 

 Financial Cost Analysis of Business Unit 

945-531     ภาษีอากรเพื�อการจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ  3((3)-0-6) 

 Taxation for Business Management Strategies 

945-532     การวเิคราะห์การลงทุนอยา่งชาญฉลาด  3((3)-0-6) 

 Smart Investment Analysis 

945-533 ประเด็นปัจจุบนัดา้นการเงิน  3((3)-0-6) 

 Current Issues in Finance 

945-540 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจสาํหรับผูบ้ริหาร 3((2)-2-5) 

 Business Intelligence and Data Analytics for Managers 

945-541 ประเด็นปัจจุบนัดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 3((3)-0-6) 

 Current Issues in Management of Business Information Technology 

�. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์         6/18/36 หน่วยกติ 

945-581 สารนิพนธ์  6(0-18-0) 

 Minor Thesis 

 



945-591 วทิยานิพนธ์  12(0-36-0)  

 Thesis 

���-���    วทิยานิพนธ์   36(0-108-0)

 Thesis 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 

แผน  ก � 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

945-592 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-592 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 

 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

945-592 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-592 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 

 

 



แผน  ก � 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

945-512    ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจนวตักรรมและการเปลี�ยนผา่นทางธุรกิจ 5((4)-2-9) 

945-511 การบญัชีและการเงินเพื�อการจดัการ และเทคโนโลยทีางการเงิน 4((4)-0-8) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-510 เทคโนโลยพีลิกผนัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 4((4)-0-8) 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก � 3((3)-0-6) 

945-591 วทิยานิพนธ์   4(0-12-0) 

 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก 2  3((3)-0-6) 

945-591 วทิยานิพนธ์   4(0-12-0) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-513 ชุดวชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลัและความรับผิดชอบต่อสงัคม 5((4)-2-9) 

 ของกิจการ 

945-591 วทิยานิพนธ์   4(0-12-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน  ข 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

945-512    ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจนวตักรรมและการเปลี�ยนผา่นทางธุรกิจ 5((4)-2-9) 

945-511 การบญัชีและการเงินเพื�อการจดัการ และเทคโนโลยทีางการเงิน 4((4)-0-8) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-510 เทคโนโลยพีลิกผนัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 4((4)-0-8) 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก � 3((3)-0-6) 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก 2 3((3)-0-6) 

945-581 สารนิพนธ์    2(0-6-0) 

 

ปีที� � 

ภาคการศึกษาที� 1 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก 3 3((3)-0-6) 

xxx-xxx หมวดวชิาเลือก 4 3((3)-0-6) 

945-581 สารนิพนธ์    2(0-6-0) 

ภาคการศึกษาที� � 

945-513 ชุดวชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลัและความรับผิดชอบต่อสงัคม 5((4)-2-9) 

 ของกิจการ 

945-581 สารนิพนธ์    2(0-6-0) 

 

 

 

 

 



เอกสาร 3-5 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที�ใช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถสร้างสรรค์

นวตักรรมทางธุรกจิผ่าน

กระบวนการวจิยัโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ด้านบริหารธุรกจิในการ

วางแผน ควบคุม และการตดัสินใจ

บนฐานของเทคโนโลยดีจิทิลั  

เพื�อแก้ปัญหาทางธุรกจิและ 

สร้างความเตบิโตทางธุรกจิได้

อย่างยั�งยืน 

1) ใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบที�

หลากหลาย โดยเนน้หลกัทฤษฏี  

และการประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติักบั

สภาพแวดลอ้มจริง (Teach in various 

techniques focusing on theories and practical 

application based on real-world 

environment) 

2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

โดยมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ 

ที�มีประสบการณ์ตรงในวชิาชีพมาเป็น

วทิยากรพิเศษเฉพาะเรื�อง (Simulate real-life 

situations in learning activities; hold a site 

visit; invite experts with direct experience 

in the professional fields as special guest 

speakers) 

3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนนาํเสนอผลงาน

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Arrange the 

experience for the students to present their 

works using information technology) 

4) จดัใหมี้การสอนแบบยอ้นกลบั  

โดยนาํผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากแกไ้ขปัญหา 

มายอ้นกลบัไปสู่วธีิการของแนวทางแกไ้ข 

(Arrange backward teaching technique, 

present the results of problem solution 

before and then describe how to solve the 

problem) 

1) การทดสอบ (Examinations) 

2) การรายงาน/ แผนงาน/ โครงการ 

(Report, plan and project) 

3) การนาํเสนอผลงาน (Presentation) 

4) การใชแ้บบทดสอบ/ สมัภาษณ์ที�

ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา (Use 

of tests or discussion questions to 

practice problem solving skills) 

PLO 2 สามารถประเมนิการใช้

เทคโนโลยเีพื�อการยกระดบั

ศักยภาพทางการแข่งขนั  

สร้างคุณค่าเพิ�มให้แก่ธุรกจิ  

และก้าวทนัการเปลี�ยนแปลง 

แบบพลกิผนัในยุคดจิทิลั 

1) ใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบที�

หลากหลาย โดยเนน้หลกัทฤษฏี และการ

ประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติักบัสภาพแวดลอ้ม

จริง (Teach in various techniques focusing 

on theories and practical application based 

on real-world environment) 

�) การทดสอบ (Examinations) 

�) การรายงาน/ แผนงาน/ โครงการ 

(Report, plan and project) 

�) การนาํเสนอผลงาน (Presentation) 

�) การใชแ้บบทดสอบ/ สมัภาษณ์ที�

ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา  



�) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

โดยมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเ้ชี�ยวชาญที�มี

ประสบการณ์ตรงในวชิาชีพมาเป็นวทิยากร

พิเศษเฉพาะเรื�อง (Simulate real-life 

situations in learning activities; 

Gamification; hold a site visit; invite experts 

with direct experience in the professional 

fields as special guest speakers) 

�) จดัใหมี้โครงงาน (Project) 

�) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนนาํเสนอผลงาน

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Arrange the 

experience for the students to present their 

works using information technology) 

�) จดัใหมี้การสอนแบบยอ้นกลบั โดยนาํ

ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากแกไ้ขปัญหา มายอ้นกลบั

ไปสู่วธีิการของแนวทางแกไ้ข (Arrange 

backward teaching technique, present the 

results of problem solution before and then 

describe how to solve the problem) 

(Use of tests or discussion questions 

to practice problem solving skills) 

PLO 3 แสดงภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลง สามารถระสานงาน

และทาํงานเป็นทมีได้อย่าง 

มปีระสิทธิภาพ 

1) มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม  

ฝึกการเป็นผูน้าํ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผิดชอบ (Assign the students to work in 

group to practice leadership, membership 

and responsibility)  

�) สอนโดยใชก้รณีศึกษา และอภิปราย

ร่วมกนั (Utilize case studies and discussion 

in teaching) 

�) สอดแทรกเรื�องความรับผิดชอบ การมี

มนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ

องคก์ร ในรายวชิาต่างๆ (Add the teaching of 

responsibility, human relations, 

understanding of organizational culture and 

related topics to each course content) 

1) ประเมินจากผลการทาํงานกลุ่มและ

รายงานผล (Evaluate from group 

work and report) 

2) ประเมินผลจากการสงัเกต

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมอภิปราย

กลุ่ม (Evaluation from observing 

behavior of participation in group 

discussions) 

PLO 4 มทีกัษะการประกอบการ

ยุคดจิทิลั เรียนรู้และตดิตามการ

เปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 

เทคโนโลยแีละสังคม เพื�อนํามา

วเิคราะห์ คดิสร้างสรรค์และ

แก้ปัญหาทางธุรกจิ 

1) ใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบที�

หลากหลาย โดยเนน้กรณีศึกษาทางการจดัการ

ธุรกิจดิจิทลั การอภิปรายกลุ่ม และให้

นกัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง (Teach in 

various techniques focusing on case studies 

of digital business management, group 

�) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 

(Written reports) 

�) การนาํเสนอผลงาน 

(Presentations) 

�) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัที�ให้

นกัศึกษาคิดแกปั้ญหา (Use of exams 



discussion, and opportunities to practices) 

�) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

โดยมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเ้ชี�ยวชาญที�มี

ประสบการณ์ตรงในวชิาชีพมาเป็นวทิยากร

พิเศษเฉพาะเรื�อง (Simulate real-life 

situations in learning activities; hold a site 

visit; invite experts with direct experience in 

the professional fields as special guest 

speakers) 

�) จดัใหมี้โครงงาน / การฝึกปฏิบติั / การทาํ

วจิยั (Arrange projects / practicing / research) 

�) จดัใหมี้การสอนแบบยอ้นกลบั โดยนาํ

ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากแกไ้ขปัญหา มายอ้นกลบั

ไปสู่วธีิการของแนวทางแกไ้ข (Arrange 

backward teaching technique, present the 

results of problem solution before and then 

describe how to solve the problem) 

or exercises to practice problem 

solving skills 

�) การใชแ้บบทดสอบ/ สมัภาษณ์ที�

ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา  (Use 

of tests or discussion questions to 

practice problem solving skills) 

PLO � แสดงออกถึงความ

รับผดิชอบต่อสังคมและ 

มจีริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

1) จดัใหมี้รายวชิาที�ศึกษาเรื�องคุณธรรม

จริยธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม (Provide courses that study morals, 

ethics, public mind and social responsibility) 

2) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการสอนอยา่งนอ้ย 3 ชั�วโมง 

(Integrate moral virtue into learning 

instruction)  

3) เนน้การเขา้ชั�นเรียนตรงเวลาเป็นตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั (Focus on time 

punctuality according to the regulations of 

the university)  

4) มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม ฝึก

การเป็นผูน้าํ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

(Assign the students to work in group to 

practice leadership, membership and 

responsibility)  

5) สอนโดยใชก้รณีศึกษา และอภิปราย

ร่วมกนั (Utilize case studies and discussion 

in teaching) 

6) การบรรยายพิเศษโดยผูมี้ประสบการณ์ 

ในวชิาชีพ (Special lecture by experienced 

�) ประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั�นเรียน การส่ง

งานตามกาํหนด และการร่วมกิจกรรม 

(Evaluate from the student’s class 

attendance punctuality, assignment 

submission, and activity 

participation in classes) 

�) ประเมินจากผลการทาํงานกลุ่มและ

รายงานผล (Evaluate from group 

work and report) 



professionals) 

 

 



 

เอกสาร 3-3 

คาํอธิบายรายวชิา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

ภาควชิา/สาขาวชิา.......................-............................ 

 

945-500 วจิยัธุรกจิ 3((3)-0-6) 

 Business Research 

 ปรัชญาและแนวคิดของการวิจยัทางธุรกิจ วิธีการวิจยั การออกแบบการวิจยั การออกแบบและพฒันาเครื�องมือ

วิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที�มาของข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย 

จรรยาบรรณในการทาํวจิยั การจดัทาํรายงานการวจิยั  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 

 Philosophy and concepts of business research; research methods; research design; design and development of 

research tools; sampling methods; sources of data and data collection methods; data analysis; summarization of research; 

research ethics; preparation of research report 

 Theory-based learning, Project-based learning, Problem-based learning and Case-based learning are required 

945-501 ภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3((3)-0-6) 

 English for Graduate Studies 

 คาํศัพท์และโครงสร้างภาษาองักฤษที�จาํเป็นต่อการพูดเพื�อการสื�อสารในบริบทที�เป็นทางการและวิชาการ 

รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน การเขียนเรื� องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ และ 

งานเขียนทางวชิาการเฉพาะดา้น  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี และการใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 

 English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts; 

patterns; components; reading techniques; paragraph reading and writing; reading and writing for specific purposes 

 Theory-based learning and Case-based learning are required 

(*ใหน้กัศึกษาทุกคนที�ไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษตามที� บว. กาํหนด ลงทะเบียนเรียนรายวชิานี� ) 

945-510 เทคโนโลยพีลกิผนัสําหรับธุรกจิดจิทิลั 4((4)-0-8) 

 Disruptive Technology for Digital Business  

 ความสาํคญัและองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัการและขั�นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงธุรกิจ เทคโนโลยทีางดา้นซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยกีารจดัการขอ้มูล การสื�อสารขอ้มูล

และระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูเ้กี�ยวขอ้ง ผลกระทบของการใช้งาน

เทคโนโลยสีารสนเทศต่อบุคคลและสงัคม แนวโนม้ของอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน และการใชที้มเป็นฐาน  

 The important and component of information technology system; principles and process of information system 

development; utilization of business information system; software technology; information management technology; data 

communication and networking system in computing and telecommunicating; code of conduct and ethics of all 

stakeholders; the impact of information technology applications on individuals and society; industry trends in terms of 

information technology and communications 

 Theory-based learning, Project-based learning and Team-based learning are required 



 

945-511 การบัญชีและการเงนิเพื�อการจดัการ และเทคโนโลยทีางการเงนิ 4((4)-0-8) 

 Accounting and Finance for Management and Financial Technology 

 การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื�อการตดัสินใจ การกาํหนดตน้ทุนสินคา้ การรายงานและการประเมินผลผลการ

ปฏิบัติงาน การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางการเงิน แนวคิดและ 

การประยกุตข์องความเสี�ยงและผลตอบแทน การจดัการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งที�มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบาย

เงินปันผล การจดัทาํงบประมาณการลงทุน เทคโนโลยีการเงินดิจิทลั เทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินบิทคอยน์ กฎระเบียบ

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมออนไลน์ การเลือกระบบชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้หมาะสม 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน และการใชฉ้ากทศัน์เป็นฐาน

 Use of accounting information for decision making; product costing; reporting and evaluating of performance; 

budgeting; responsibility accounting; financial analysis and forecasting; concepts and applications of risk and return; 

working capital management; sources of funds; capital structure; dividend policy; capital budgeting; digital financial 

technology; blockchain technology; bitcoin; online transaction-related regulations and laws; choosing appropriate  

e-payment systems 

 Theory-based learning, Project-based learning, Case-based learning and Scenario-based learning are required 

���-���    ชุดวชิาการประกอบการธุรกจินวตักรรมและการเปลี�ยนผ่านทางธุรกจิ 5((4)-2-9) 

 Module: Innopreneurship and Business Transformation 

 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการนวตักรรม ทกัษะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบที�ใชน้วตัรรมขบัเคลื�อน การระบุโอกาส

ของการประกอบการ การคิดเชิงออกแบบสําหรับธุรกิจนวตักรรม การพฒันาแผนสําหรับธุรกิจใหม่ด้านนวตักรรม 

กระบวนการสร้างธุรกิจนวตักรรมใหม่  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ การบริหารโครงการแบบอะไจล ์การจดัการ

การปฏิบติัการ การแปรรูปธุรกิจในยคุดิจิทลั การสร้างคุณค่าใหม่ให้กบัธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดผูป้ระกอบการสาํหรับธุรกิจ

ยคุดิจิทัล พฤติกรรมองค์กรในยุคดิจิทลั บทบาทและความรับผิดชอบของผูร่้วมลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ การจดัการ

นวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื�อการประกอบธุรกิจ 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน และ

การใชที้มเป็นฐาน 

 Innovation driven entrepreneurs; necessary skills for innovation driven entrepreneurs; entrepreneurial 

opportunities identification; design thinking for innovation driven business; developing plans for new ventures; processes 

of new venture creation; business feasibility study; agile project management; operation management; business 

transformation in digital era; new business value creation; entrepreneurial marketing in digital economy; organization 

behavior in digital era;  roles and responsibilities of venture capitalists in creating new ventures; innovation and 

intellectual properties management for business 

 Theory-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning and Team-based 

learning are required 

945-513 ชุดวชิาการจดัการเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกจิดจิทิลัและความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 5((4)-2-9) 

 Module: Strategic Management in Digital Economy and Corporate Social Responsibility 

 กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การกาํหนดเป้าหมายธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในยคุดิจิทัล 

การกาํหนดกลยุทธ์ระดับองค์การกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์ระดับหน้าที�  กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การนํากลยุทธ ์

สู่การปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์และการประเมินผลกลยทุธ์ จริยธรรมทางธุรกิจ บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของ



 

ธุรกิจที�มีต่อสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มที�มีต่อการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจต่อความตอ้งการของ

สงัคม โดยมุ่งเนน้ถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที�มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชปั้ญหาเป็นฐาน การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน การใช้ทีมเป็นฐาน และการ 

มีส่วนร่วมทางสงัคม 

 Strategic management procedures; business goal formulation; business  context evaluation in digital economy; 

formulation of organizational strategies, business strategies; functional strategies and international strategies; application 

of strategies; strategic control and strategic evaluation; Business Ethics; roles, functions and responsibilities of business 

toward society, environmental impact business, business response to social need and stakeholder management 

 Theory-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning, Team-based 

learning and Social engagement are required 

945-520 การคดิเชิงออกแบบและนวตักรรม 3((2)-2-5) 

 Design Thinking and Innovation 

 การคิดเชิงออกแบบและนวตักรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบที�ผสมผสานกบัการคิดสร้างสรรค ์การคิดเชิง

ธุรกิจ การสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างเป็นระบบ การศึกษาความตอ้งการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิด 

เพื�อคน้หาทางแกไ้ข การเรียนรู้และลงมือทาํเพื�อสร้างคุณค่าและนวตักรรม การนาํความคิดสร้างสรรค์เพื�อแนวทางการ

แกปั้ญหาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม รวมทั� งการเขา้ใจผูค้น การทาํงานเป็นทีม การสร้างคุณค่า และการสร้างผลประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชยไ์ด ้รวมถึงการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชที้มเป็นฐาน  

 Design thinking and innovation; design thinking process combined with creativity thinking: business mindset; 

creating a systematic innovation; studying needs and problems of the target group; brainstorming to find solutions and 

create innovation value; understanding people, teamwork, creating value and creating benefits in a commercial way: 

intellectual property management 

 Theory-based learning, Problem-based learning and Team-based learning are required 

945-521 การจดัการธุรกจิสตาร์ทอพั    3((3)-0-6) 

 Startup Business Management 

 ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดั�งเดิมและสตาร์ทอพัในยุคปัจจุบนั การวิเคราะห์โอกาสทาง

ธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสม การออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจที�ตนเองสนใจและทาํไดจ้ริง กิจกรรมที�จาํเป็น

สาํหรับธุรกิจสตาร์ทอพั กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน และการใชที้มเป็นฐาน   

 Definition of Startup Business; traditional startups and startups in current era; analysis of business 

opportunities; selecting appropriate technology; designing startups or interested businesses and realistic; activities 

required for startup; related laws and regulations; funding or sponsorships; new product development  

 Theory-based learning, Project-based learning and Team-based learning are required 

945-522 แบบจาํลองสถานการณ์ธุรกจิ 3((3)-0-6) 

  Business Simulation Game 

 การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการธุรกิจ การเรียนรู้เพื�อกาํหนดนโยบายและกลยุทธ ์

ในการดาํเนินงานทางธุรกิจดว้ยค่าใชจ่้ายและระยะเวลาที�เหมาะสม การวางแผนธุรกิจในภาพรวม การวางแผนกลยทุธ์ระดบั



 

หน่วยธุรกิจ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารทางการเงิน ทฤษฎีเกมส์ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 

พลิกผนั 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน และ

การใชฉ้ากทศัน์เป็นฐาน 

 Use of information technology in business management; mastering for formulate policies and business 

operating strategies with reasonable cost and timing; overall business planning; Unit-level strategic planning, marketing, 

production, human resource and financial management; game theory under disruptive environment  

 Theory-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning and Scenario-

based learning are required 

945-523 ประเดน็ปัจจุบันด้านการตลาด 3((3)-0-6) 

 Current Issues in Marketing 

 ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที�น่าสนใจในด้านการตลาดที� เกิดขึ�นในปัจจุบัน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน

ประเด็นที�เกิดขึ�น  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชที้มเป็นฐาน และการใชว้ธีิหอ้งเรียนกลบัดา้น 

 Current interesting issues or topics in marketing, analysis and synthesis of relevant issues that emerge  

 Problem-based learning, Team-based learning and Flipped Class room are required 

945-530   การวเิคราะห์ต้นทุนทางการเงนิของหน่วยธุรกจิ 3((3)-0-6) 

 Financial Cost Analysis of Business Unit 

 ภาพรวมการวิเคราะห์ธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินและต้นทุนของเงินทุน การกําหนดกิจกรรมแก้ไข  

การเลือกหน่วยธุรกิจ การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของธุรกิจ การรวมผล การตรวจสอบในลกัษณะรากของสาเหตุ

การจดัอนัดบัความสาํคญัของรากของสาเหตุและการหาแนวทางการแกปั้ญหา 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน และการใชที้มเป็นฐาน 

 Overview of business analysis using financial data and the cost of capital; defining corrective activities; 

choosing business units; analysis of external and internal factors of business; combination of audits in the form of the 

root-cause analysis; the prioritization of the root causes and identification of solutions 

 Theory-based learning, Problem-based learning, Case-based learning and Team-based learning are required 

945-531 ภาษีอากรเพื�อการจดัการกลยุทธ์ทางธุรกจิ 3((3)-0-6) 

 Taxation for Business Management Strategies 

 การวางแผนการบริหารจดัการทางดา้นธุรกิจขององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติั

ทางภาษีอากรประเภทต่างๆ เพื�อที�องค์กรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างเต็มที� 

ในขณะเดียวกนัก็สามารถหลีกเลี�ยงการเกิดปัญหาภาษีอากรต่างๆ โดยใชก้รณีศึกษาประกอบ 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชว้ธีิหอ้งเรียนกลบัดา้น  

 Organizational business management planning in accordance with various tax rules and practices for the 

organization to entirely gain the tax benefits of each type of taxation and to avoid tax problems with case studies applied 

 Theory-based learning, Problem-based learning and Flipped Class room are required 

945-532 การวเิคราะห์การลงทุนอย่างชาญฉลาด 3((3)-0-6) 

 Smart Investment Analysis 



 

 หลกัในการวเิคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลกัษณะของหลกัทรัพยช์นิดต่างๆ ผลตอบแทน 

ความเสี�ยงและแนวความคิดดา้นการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินที�เกี�ยวขอ้ง การกาํหนด

นโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที�มีต่อการลงทุน ตลาดการเงินและการเคลื�อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยที� มี

ผลกระทบกบัราคาของหลกัทรัพยล์งทุน และการสร้างแผนการลงทุน การประเมินมูลค่า  

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใชโ้ครงงานเป็นฐาน และการใชฉ้ากทศัน์เป็นฐาน  

 Principles of investment analysis and investment policy; investment process; characteristics and types of 

securities; returns, risks and investment concepts of portfolio; securities market and related financial institutions; 

investment policy formulation, impact of investment policy on investment, financial markets and business movements; 

factors affecting capital assets pricing; creating investment plans; valuation 

 Theory-based learning, Project-based learning and Scenario-based learning are required 

945-533 ประเดน็ปัจจุบันด้านการเงนิ 3((3)-0-6) 

 Current Issues in Finance 

 ประเด็นทางการเงิน โดยเนน้การติดตาม วิเคราะห์และวจิารณ์ปรากฏการณ์ แนวคิด และแนวปฏิบติัที�เกิดขึ�นใน

ปัจจุบันในตลาดการเงินทั� งในและต่างประเทศ; การเชื�อมโยงกับทฤษฎีทาง การเงิน เพื�อให้สามารถทําความเขา้ใจถึง

พฒันาการทางการเงินต่างๆ ในอนาคตได ้

 มีการจดัการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชที้มเป็นฐาน และการใชว้ธีิหอ้งเรียนกลบัดา้น 

 Financial issues with a focus placed on monitoring, analyzing and criticizing the current phenomena, concepts 

and relevant practices emerging in both domestic and international financial markets; applications of financial theories to 

enabling the understanding of future  financial developments  

 Problem-based learning, Team-based learning and Flipped Class room are required 

945-540 ธุรกจิอจัฉริยะและการวเิคราะห์ข้อมูลทางธุรกจิสําหรับผู้บริหาร       3((2)-2-5) 

 Business Intelligence and Data Analytics for Managers 

 เทคนิคต่างๆ ที�ใชใ้นระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื�อตดัสินใจในการบริหาร การตลาดอจัฉริยะการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

ธุรกิจเพื�อการตดัสินใจที�ถูกตอ้งในการสร้างโอกาสทางการตลาดที�สัมพนัธ์กบัองคก์ร ระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลในยคุดิจิทลั

จากโซเชียลมีเดียและเวบ็ไซต ์

 มีการจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้ทีมเป็นฐาน และการใชว้ิธีห้องเรียนกลบัดา้น

 Techniques used in business intelligence for decision making in management; intelligent marketing; analyzing 

business data for precise decision-making in creating marketing opportunities relevant to the organization; data analysis 

systems in the Digital era from social media and websites 

 Theory-based learning, Project-based learning, Team-based learning and Flipped Class room are required 

945-541 ประเดน็ปัจจุบันด้านการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ                     3((3)-0-6) 

 Current Issues in Management of Business Information Technology 

 วิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที� เกิดขึ�นใหม่หรือเป็นที�น่าสนใจในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารในระบบงานซึ�งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

 มีการจดัการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน การใชที้มเป็นฐาน และการใชว้ธีิหอ้งเรียนกลบัดา้น  

 Emerging business information technology science or interesting topics; applications of information 

technology and communication in working systems beneficial to business  

 Problem-based learning, Team-based learning and Flipped Class room are required 



 

945-581    สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

 Minor Thesis 

 ศึกษาหรือทาํการคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ที�สามารถนาํมาสร้างเป็นองค์ความรู้ที�นาํมาปรับใชใ้นการบริหารธุรกิจ 

โดยมีอาจารยที์�ปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดในเรื�องที�ทาํการศึกษาวจิยั นาํเสนอระเบียบวธีิวจิยั และผลการศึกษา 

 Research project and procedure, formulate and lead to an appropriate application in business administration 

under the supervision of the thesis advisor and committee, thesis writing and presentation, research report writing 

945-591 วทิยานิพนธ์ 12(0-36-0) 

 Thesis 

 การบูรณาการ และการประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี และหลกัการบริหารธุรกิจ มาใชก้บัประเด็นหรือปัญหาทางธุรกิจ

จากความสนใจส่วนบุคคลอย่างมีระเบียบวิธีวิจยั การแสดงถึงความเขา้ใจในกระบวนการศึกษา การออกแบบการวิจัยที�

เหมาะสม ใชเ้ทคนิคและวิธีการในการตอบปัญหาวิจยั และเขียนรายงานวิจยัตามรูปแบบที�เหมาะสม ภายใตก้ารดูแลของ

อาจารยที์�ปรึกษา 

 Integration and application of the business administration concepts, theories, and principles in the current 

business issues, a practical project studying in business from individual interest extant from the methodology, demonstrate 

the understanding in studying process, appropriate study design, techniques, and method to answer research question, and 

write up research report in appropriate format under the supervision of advisor 

945-592 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

 Thesis 

 การคน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ที�สามารถนาํมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ที�นาํมาปรับใชใ้นการบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารยที์�

ปรึกษาคอยให้คาํแนะนําอย่างใกลชิ้ดในเรื�องที�ทาํการศึกษาวิจยั โดยใช้ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงสถิติเพื�อการวิจัย 

การออกแบบงานวจิยั สรุปความคิดจากการศึกษาหรือวจิยัเขียนเป็นวทิยานิพนธ์ และนาํเสนอผลงานวชิาการ 

 Research project and procedure, formulate and lead to an appropriate application in business administration 

under the supervision of the thesis advisor and committee; Application of research theory and methodology related with 

statistic methods; research design, thesis writing, research report writing and presentation  
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