เอกสาร -2
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................-................................
ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่อ
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม
ชือย่อ

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ปรัชญาของหลักสู ตร
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ เป็ นการจัด การศึ ก ษาตามแนวทางพิ พ ัฒ นาการนิ ย ม
(Progressivism) คื อ การพัฒ นาผู ้เรี ย นในทุ ก ด้า น เพื อให้ พ ร้ อ มที จะอยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข และปรั บ ตัว ได้ดี
ตามสถานการณ์ทีเปลียนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื องมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ยนรู ้และพัฒนาจากความต้องการของผูเ้ รี ยน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการทีต้อง
ลงมือปฏิ บตั ิทงในและนอกห้
ั
องเรี ยน ซึ งจะนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ทียังยืน และจากแนวคิดที ว่าการพัฒนาคือการเปลียนแปลง
การเรี ยนรู ้จึงไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดําเนินไปตลอดชีวติ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
จากหลัก การดังกล่ าวนําไปสู่ ก ารจัด การศึ ก ษาที มุ่ งผลลัพ ธ์ Outcome-Based Education (OBE) โดยการพัฒ นา
หลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมหาวิทยาลัยเชือว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้
กิ จกรรมหรื อการปฏิ บัติ (Active learning) ที หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญ หาเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ (Problem-based
Learning) การใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) และการเรี ยนรู ้โดยการบริ การสังคม (Service Learning) และ
ยึดพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็ นกิจที หนึ ง” เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการ
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต มุ่ งผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ เป็ นผู ้ที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
อย่างถ่องแท้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ สามารถเรี ยนรู ้นวัตกรรมทางบริ หารธุรกิจและศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้องได้ มีความคิด
สร้ างสรรค์ที แตกต่าง เพือสร้างและบริ ห ารธุ รกิ จให้มีความสามารถในการแข่งขัน มี ความยังยืน มี ธรรมาภิ บาล มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO 1 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจผ่านกระบวนการวิจยั โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นบริ หารธุรกิจในการวางแผน
ควบคุม และการตัดสิ นใจบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทลั เพือแก้ปัญหาทางธุรกิจและสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้
อย่างยังยืน
PLO 2 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีเพือการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างคุณค่าเพิมให้แก่ธุรกิจ และก้าวทัน
การเปลียนแปลงแบบพลิกผันในยุคดิจิทลั
PLO 3 แสดงภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง สามารถประสานงานและทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO 4 มีทกั ษะการประกอบการยุคดิจิทลั เรี ยนรู ้ และติดตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม เพือนํามา
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาทางธุรกิจ
PLO 5 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
. หมวดวิชาบังคับ (แผน ก และ แผน ข)
18 หน่ วยกิต
945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสําหรับธุรกิจดิจิทลั
4((4)-0-8)
Disruptive Technology for Digital Business
945-511 การบัญชีและการเงินเพือการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเงิน
4((4)-0-8)
Accounting and Finance for Management and Financial Technology
945-512 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการเปลียนผ่านทางธุรกิจ
5((4)-2-9)
Module: Innopreneurship and Business Transformation
945-513 ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และความรับผิดชอบต่อสังคม
5((4)-2-9)
ของกิจการ
Module: Strategic Management in Digital Economy and Corporate Social Responsibility
. หมวดวิชาเลือก (แผน ก เลือกเรี ยน หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรี ยน หน่วยกิต)
6 /12 หน่ วยกิต
945-520 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3((2)-2-5)
Design Thinking and Innovation
945-521 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ
3((3)-0-6)
Startup Business Management
945-522 แบบจําลองสถานการณ์ธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Simulation Game
945-523 ประเด็นปัจจุบนั ด้านการตลาด
3((3)-0-6)
Current Issues in Marketing
945-530 การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินของหน่วยธุรกิจ
3((3)-0-6)
Financial Cost Analysis of Business Unit
945-531 ภาษีอากรเพือการจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Taxation for Business Management Strategies
945-532 การวิเคราะห์การลงทุนอย่างชาญฉลาด
3((3)-0-6)
Smart Investment Analysis
945-533 ประเด็นปัจจุบนั ด้านการเงิน
3((3)-0-6)
Current Issues in Finance
945-540 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจสําหรับผูบ้ ริ หาร
3((2)-2-5)
Business Intelligence and Data Analytics for Managers
945-541 ประเด็นปัจจุบนั ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Current Issues in Management of Business Information Technology
. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
6/18/36 หน่ วยกิต
945-581 สารนิพนธ์
6(0-18-0)
Minor Thesis

945-591 วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-36-0)
36(0-108-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก
ปี ที
ภาคการศึกษาที 1
945-592 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที
945-592 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)
ปี ที

ภาคการศึกษาที 1
945-592 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที
945-592 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)

แผน ก
ปี ที
ภาคการศึกษาที 1
945-512 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการเปลียนผ่านทางธุรกิจ
945-511 การบัญชีและการเงินเพือการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเงิน
ภาคการศึกษาที
945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสําหรับธุรกิจดิจิทลั
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก
945-591 วิทยานิพนธ์

5((4)-2-9)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
4(0-12-0)

ปี ที
ภาคการศึกษาที 1
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 2
945-591 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที
945-513 ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ
945-591 วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6)
4(0-12-0)
5((4)-2-9)
4(0-12-0)

แผน ข
ปี ที
ภาคการศึกษาที 1
945-512 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการเปลียนผ่านทางธุรกิจ
945-511 การบัญชีและการเงินเพือการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเงิน
ภาคการศึกษาที
945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสําหรับธุรกิจดิจิทลั
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 2
945-581 สารนิพนธ์

5((4)-2-9)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2(0-6-0)

ปี ที
ภาคการศึกษาที 1
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 3
xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 4
945-581 สารนิพนธ์
ภาคการศึกษาที
945-513 ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ
945-581 สารนิพนธ์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2(0-6-0)
5((4)-2-9)
2(0-6-0)

เอกสาร 3-5
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO 1 สามารถสร้ างสรรค์
นวัตกรรมทางธุรกิจผ่าน
กระบวนการวิจยั โดยประยุกต์ ใช้
ความรู้ ด้านบริหารธุรกิจในการ
วางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ
บนฐานของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือแก้ ปัญหาทางธุรกิจและ
สร้ างความเติบโตทางธุรกิจได้
อย่ างยังยืน

PLO 2 สามารถประเมินการใช้
เทคโนโลยีเพือการยกระดับ
ศักยภาพทางการแข่ งขัน
สร้ างคุณค่ าเพิมให้ แก่ ธุรกิจ
และก้ าวทันการเปลียนแปลง
แบบพลิกผันในยุคดิจทิ ลั

กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

1) ใช้การเรี ยนการสอนในรู ปแบบที
หลากหลาย โดยเน้นหลักทฤษฏี
และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิกบั
สภาพแวดล้อมจริ ง (Teach in various
techniques focusing on theories and practical
application based on real-world
environment)
2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
โดยมีการศึกษาดูงาน หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญ
ทีมีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพมาเป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื 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) จัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Arrange the
experience for the students to present their
works using information technology)
4) จัดให้มีการสอนแบบย้อนกลับ
โดยนําผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากแก้ไขปั ญหา
มาย้อนกลับไปสู่วธิ ีการของแนวทางแก้ไข
(Arrange backward teaching technique,
present the results of problem solution
before and then describe how to solve the
problem)
1) ใช้การเรี ยนการสอนในรู ปแบบที
หลากหลาย โดยเน้นหลักทฤษฏี และการ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิกบั สภาพแวดล้อม
จริ ง (Teach in various techniques focusing
on theories and practical application based
on real-world environment)

1) การทดสอบ (Examinations)
2) การรายงาน/ แผนงาน/ โครงการ
(Report, plan and project)
3) การนําเสนอผลงาน (Presentation)
4) การใช้แบบทดสอบ/ สัมภาษณ์ที
ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา (Use
of tests or discussion questions to
practice problem solving skills)

) การทดสอบ (Examinations)
) การรายงาน/ แผนงาน/ โครงการ
(Report, plan and project)
) การนําเสนอผลงาน (Presentation)
) การใช้แบบทดสอบ/ สัมภาษณ์ที
ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา

PLO 3 แสดงภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง สามารถระสานงาน
และทํางานเป็ นทีมได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพ

PLO 4 มีทกั ษะการประกอบการ
ยุคดิจทิ ลั เรียนรู้ และติดตามการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีและสังคม เพือนํามา
วิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และ
แก้ ปัญหาทางธุรกิจ

) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
โดยมีการศึกษาดูงาน หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
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)
) จัดให้มีโครงงาน (Project)
) จัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Arrange the
experience for the students to present their
works using information technology)
) จัดให้มีการสอนแบบย้อนกลับ โดยนํา
ผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากแก้ไขปั ญหา มาย้อนกลับ
ไปสู่วธิ ีการของแนวทางแก้ไข (Arrange
backward teaching technique, present the
results of problem solution before and then
describe how to solve the problem)
1) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม
ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความ
รับผิดชอบ (Assign the students to work in
group to practice leadership, membership
and responsibility)
) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา และอภิปราย
ร่ วมกัน (Utilize case studies and discussion
in teaching)
) สอดแทรกเรื องความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ในรายวิชาต่างๆ (Add the teaching of
responsibility, human relations,
understanding of organizational culture and
related topics to each course content)
1) ใช้การเรี ยนการสอนในรู ปแบบที
หลากหลาย โดยเน้นกรณี ศึกษาทางการจัดการ
ธุรกิจดิจิทลั การอภิปรายกลุ่ม และให้
นักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง (Teach in
various techniques focusing on case studies
of digital business management, group

(Use of tests or discussion questions
to practice problem solving skills)

1) ประเมินจากผลการทํางานกลุ่มและ
รายงานผล (Evaluate from group
work and report)
2) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมอภิปราย
กลุ่ม (Evaluation from observing
behavior of participation in group
discussions)

) การเขียนรายงานของนักศึกษา
(Written reports)
) การนําเสนอผลงาน
(Presentations)
) การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดทีให้
นักศึกษาคิดแก้ปัญหา (Use of exams

PLO แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

discussion, and opportunities to practices)
) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
โดยมีการศึกษาดูงาน หรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
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)
) จัดให้มีโครงงาน / การฝึ กปฏิบตั ิ / การทํา
วิจยั (Arrange projects / practicing / research)
) จัดให้มีการสอนแบบย้อนกลับ โดยนํา
ผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากแก้ไขปั ญหา มาย้อนกลับ
ไปสู่วธิ ีการของแนวทางแก้ไข (Arrange
backward teaching technique, present the
results of problem solution before and then
describe how to solve the problem)
1) จัดให้มีรายวิชาทีศึกษาเรื องคุณธรรม
จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Provide courses that study morals,
ethics, public mind and social responsibility)
2) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมในการสอนอย่างน้อย 3 ชัวโมง
(Integrate moral virtue into learning
instruction)
3) เน้นการเข้าชันเรี ยนตรงเวลาเป็ นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (Focus on time
punctuality according to the regulations of
the university)
4) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม ฝึ ก
การเป็ นผูน้ าํ สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
(Assign the students to work in group to
practice leadership, membership and
responsibility)
5) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา และอภิปราย
ร่ วมกัน (Utilize case studies and discussion
in teaching)
6) การบรรยายพิเศษโดยผูม้ ีประสบการณ์
ในวิชาชีพ (Special lecture by experienced

or exercises to practice problem
solving skills
) การใช้แบบทดสอบ/ สัมภาษณ์ที
ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา (Use
of tests or discussion questions to
practice problem solving skills)

) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่ง
งานตามกําหนด และการร่ วมกิจกรรม
(Evaluate from the student’s class
attendance punctuality, assignment
submission, and activity
participation in classes)
) ประเมินจากผลการทํางานกลุ่มและ
รายงานผล (Evaluate from group
work and report)

professionals)

เอกสาร 3-3
คําอธิบายรายวิชา
คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
ภาควิชา/สาขาวิชา.......................-............................
945-500 วิจยั ธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Research
ปรัชญาและแนวคิดของการวิจยั ทางธุรกิจ วิธีการวิจยั การออกแบบการวิจยั การออกแบบและพัฒนาเครื องมือ
วิจัย วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่าง แหล่ ง ที มาของข้อ มู ล และวิ ธี เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การสรุ ป ผลการวิ จัย
จรรยาบรรณในการทําวิจยั การจัดทํารายงานการวิจยั
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
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 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3((3)-0-6)
English for Graduate Studies
คําศัพ ท์แ ละโครงสร้ างภาษาอังกฤษที จําเป็ นต่อ การพูด เพื อการสื อสารในบริ บ ทที เป็ นทางการและวิชาการ
รู ปแบบ องค์ป ระกอบ เทคนิ คการอ่าน การเขี ยนเรื องและย่อหน้าของงานเขี ยนทางวิชาการและการอ่านบทความ และ
งานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี และการใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
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
(*ให้นกั ศึกษาทุกคนทีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที บว. กําหนด ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานี)
945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสําหรับธุรกิจดิจทิ ลั
4((4)-0-8)
Disruptive Technology for Digital Business
ความสําคัญและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและขันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล การสื อสารข้อมูล
และระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูเ้ กี ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม แนวโน้มของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน และการใช้ทีมเป็ นฐาน
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 การบัญชีและการเงินเพือการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเงิน
4((4)-0-8)
Accounting and Finance for Management and Financial Technology
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพือการตัดสิ นใจ การกําหนดต้นทุนสิ นค้า การรายงานและการประเมินผลผลการ
ปฏิ บัติ งาน การงบประมาณ การบัญ ชี ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ การวิเคราะห์ แ ละการพยากรณ์ ท างการเงิ น แนวคิ ด และ
การประยุกต์ของความเสี ยงและผลตอบแทน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งทีมาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบาย
เงินปั นผล การจัดทํางบประมาณการลงทุน เทคโนโลยีการเงินดิจิทลั เทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินบิทคอยน์ กฎระเบียบ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์ การเลือกระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน และการใช้ฉากทัศน์เป็ นฐาน
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
ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการเปลียนผ่านทางธุรกิจ
5((4)-2-9)
Module: Innopreneurship and Business Transformation
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการนวัตกรรม ทักษะทีจําเป็ นของผูป้ ระกอบทีใช้นวัตรรมขับเคลือน การระบุโอกาส
ของการประกอบการ การคิ ด เชิ ง ออกแบบสําหรั บ ธุ ร กิ จ นวัต กรรม การพัฒ นาแผนสําหรั บ ธุ ร กิ จ ใหม่ ด้านนวัต กรรม
กระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ การบริ หารโครงการแบบอะไจล์ การจัดการ
การปฏิบตั ิการ การแปรรู ปธุรกิจในยุคดิจิทลั การสร้างคุณค่าใหม่ให้กบั ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดผูป้ ระกอบการสําหรับธุรกิจ
ยุคดิ จิทัล พฤติกรรมองค์กรในยุคดิ จิทลั บทบาทและความรับผิดชอบของผูร้ ่ วมลงทุนในการสร้างธุ รกิ จใหม่ การจัดการ
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปั ญญาเพือการประกอบธุรกิจ
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน และ
การใช้ทีมเป็ นฐาน
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 ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และความรับผิดชอบต่ อสังคมของกิจการ 5((4)-2-9)
Module: Strategic Management in Digital Economy and Corporate Social Responsibility
กระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ การกําหนดเป้ าหมายธุรกิ จ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จในยุคดิ จิทัล
การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การกลยุทธ์ระดับธุ รกิ จกลยุทธ์ระดับหน้าที กลยุทธ์ธุรกิ จระหว่างประเทศ การนํากลยุทธ์
สู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมกลยุทธ์และการประเมินผลกลยุทธ์ จริ ยธรรมทางธุ รกิจ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของ

ธุ รกิ จที มี ต่อสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที มีต่อการบริ หารธุ รกิ จ การตอบสนองของธุ รกิ จต่อความต้องการของ
สังคม โดยมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบของธุรกิจทีมีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ทีมเป็ นฐาน และการ
มีส่วนร่ วมทางสังคม
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 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
3((2)-2-5)
Design Thinking and Innovation
การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบที ผสมผสานกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิ ง
ธุรกิ จ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็ นระบบ การศึ กษาความต้องการและปั ญหาของกลุ่มเป้ าหมาย การระดมความคิด
เพือค้นหาทางแก้ไข การเรี ยนรู ้และลงมือทําเพือสร้างคุ ณค่าและนวัตกรรม การนําความคิดสร้างสรรค์เพือแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อยอดให้เป็ นรู ปธรรม รวมทังการเข้าใจผูค้ น การทํางานเป็ นที ม การสร้างคุ ณค่า และการสร้างผลประโยชน์
ในเชิงพาณิ ชย์ได้ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้ทีมเป็ นฐาน
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 การจัดการธุรกิจสตาร์ ทอัพ
3((3)-0-6)
Startup Business Management
ความหมายของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพ สตาร์ ทอัพแบบดังเดิ มและสตาร์ ทอัพในยุคปั จจุบนั การวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การออกแบบสตาร์ ทอัพหรื อธุรกิจทีตนเองสนใจและทําได้จริ ง กิจกรรมทีจําเป็ น
สําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง การจัดหาทุนหรื อผูส้ นับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน และการใช้ทีมเป็ นฐาน
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 แบบจําลองสถานการณ์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Simulation Game
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการธุ รกิ จ การเรี ยนรู ้เพือกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการดําเนินงานทางธุรกิจด้วยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีเหมาะสม การวางแผนธุรกิจในภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ระดับ

หน่วยธุรกิจ การตลาด การผลิต การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารทางการเงิน ทฤษฎีเกมส์ภายใต้สภาพแวดล้อม
พลิกผัน
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน และ
การใช้ฉากทัศน์เป็ นฐาน
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 Scenariobased learning are required
945-523 ประเด็นปัจจุบันด้ านการตลาด
3((3)-0-6)
Current Issues in Marketing
ประเด็ น ปั ญ หาหรื อหัวข้อที น่ าสนใจในด้านการตลาดที เกิ ด ขึ นในปั จจุ บัน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ใน
ประเด็นทีเกิดขึน
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้ทีมเป็ นฐาน และการใช้วธิ ีหอ้ งเรี ยนกลับด้าน
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 การวิเคราะห์ ต้นทุนทางการเงินของหน่ วยธุรกิจ
3((3)-0-6)
Financial Cost Analysis of Business Unit
ภาพรวมการวิเคราะห์ ธุร กิ จ โดยอาศัยข้อมู ลทางการเงิ น และต้น ทุ น ของเงิ น ทุ น การกําหนดกิ จกรรมแก้ไ ข
การเลือกหน่วยธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในของธุรกิจ การรวมผล การตรวจสอบในลักษณะรากของสาเหตุ
การจัดอันดับความสําคัญของรากของสาเหตุและการหาแนวทางการแก้ปัญหา
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน และการใช้ทีมเป็ นฐาน
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 ภาษีอากรเพือการจัดการกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Taxation for Business Management Strategies
การวางแผนการบริ หารจัดการทางด้านธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิ
ทางภาษี อากรประเภทต่างๆ เพือที องค์กรจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากรของภาษี อากรแต่ละประเภทอย่างเต็มที
ในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลียงการเกิดปั ญหาภาษีอากรต่างๆ โดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้วธิ ีหอ้ งเรี ยนกลับด้าน
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 การวิเคราะห์ การลงทุนอย่ างชาญฉลาด
3((3)-0-6)
Smart Investment Analysis

หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ผลตอบแทน
ความเสี ยงและแนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที เกียวข้อง การกําหนด
นโยบายการลงทุ น ผลของนโยบายการลงทุ น ที มี ต่ อการลงทุ น ตลาดการเงิ น และการเคลื อนไหวของธุ รกิ จ ปั จ จัยที มี
ผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุน และการสร้างแผนการลงทุน การประเมินมูลค่า
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน และการใช้ฉากทัศน์เป็ นฐาน
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 ประเด็นปัจจุบันด้ านการเงิน
3((3)-0-6)
Current Issues in Finance
ประเด็นทางการเงิน โดยเน้นการติดตาม วิเคราะห์และวิจารณ์ปรากฏการณ์ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิทีเกิดขึนใน
ปั จจุ บัน ในตลาดการเงิ น ทังในและต่ างประเทศ; การเชื อมโยงกับ ทฤษฎี ท าง การเงิ น เพื อให้สามารถทําความเข้าใจถึ ง
พัฒนาการทางการเงินต่างๆ ในอนาคตได้
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้ทีมเป็ นฐาน และการใช้วธิ ีหอ้ งเรี ยนกลับด้าน
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 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิจสําหรับผู้บริหาร
3((2)-2-5)
Business Intelligence and Data Analytics for Managers
เทคนิ คต่างๆ ที ใช้ในระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเพือตัดสิ นใจในการบริ หาร การตลาดอัจฉริ ยะการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุรกิจเพือการตัดสิ นใจทีถูกต้องในการสร้างโอกาสทางการตลาดทีสัมพันธ์กบั องค์กร ระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลในยุคดิจิทลั
จากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็ นฐาน การใช้ทีมเป็ นฐาน และการใช้วิธีห้องเรี ยนกลับด้าน
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 ประเด็นปัจจุบันด้ านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Current Issues in Management of Business Information Technology
วิท ยาการทางเทคโนโลยีส ารสนเทศทางธุ รกิ จที เกิ ดขึ นใหม่ห รื อเป็ นที น่ าสนใจในปั จจุ บัน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในระบบงานซึงเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ
มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน การใช้ทีมเป็ นฐาน และการใช้วธิ ีหอ้ งเรี ยนกลับด้าน
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
ศึกษาหรื อทําการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที สามารถนํามาสร้างเป็ นองค์ความรู ้ทีนํามาปรับใช้ในการบริ หารธุรกิ จ
โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดในเรื องทีทําการศึกษาวิจยั นําเสนอระเบียบวิธีวจิ ยั 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 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
การบูรณาการ และการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริ หารธุรกิจ มาใช้กบั ประเด็นหรื อปั ญหาทางธุรกิจ
จากความสนใจส่ วนบุคคลอย่างมีระเบี ยบวิธีวิจยั การแสดงถึงความเข้าใจในกระบวนการศึ กษา การออกแบบการวิจัยที
เหมาะสม ใช้เทคนิ คและวิธีการในการตอบปั ญหาวิจยั และเขียนรายงานวิจยั ตามรู ปแบบที เหมาะสม ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ทีปรึ กษา
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 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
Thesis
การค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีสามารถนํามาสร้างเป็ นองค์ความรู ้ทีนํามาปรับใช้ในการบริ หารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ที
ปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดในเรื องที ทําการศึ กษาวิจยั โดยใช้ทฤษฎี ระเบี ยบวิธีวิจัย รวมถึ งสถิ ติเพื อการวิจัย
การออกแบบงานวิจยั สรุ ปความคิดจากการศึกษาหรื อวิจยั เขียนเป็ นวิทยานิพนธ์ และนําเสนอผลงานวิชาการ
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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