
 

คําอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 

945-500 วิจัยธุรกิจ                3((3)-0-6) 
  (Business Research) 
  ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอยาง แหลงที่มาของขอมูลและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  
การสรุปผลการวิจัย จรรยาบรรณในการทําวิจัย การจัดทํารายงานการวิจัย 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน การใชปญหาเปนฐาน และการใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
  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) 

คําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่เปนทางการและ
วิชาการ รูปแบบ องคประกอบ เทคนิคการอาน การเขียนเรื่องและยอหนาของงานเขียนทางวิชาการและ 
การอานบทความ และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะดาน 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี และการใชกรณีศึกษาเปนฐาน  

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 
(*ใหนักศึกษาทุกคนท่ีไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่บณัฑติวิทยาลัยกําหนด ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี)้ 
 

 945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสําหรับธุรกิจดิจิทัล                                  4((4)-0-8) 
   (Disruptive Technology for Digital Business) 
   ความสําคัญและองคประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีทางดานซอฟตแวร เทคโนโลย ี
การจัดการขอมูล การสื่อสารขอมูลและระบบขายงานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคลและสังคม แนวโนมของอุตสาหกรรม 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน และการใชทีมเปนฐาน  

   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 
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 945-511 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ และเทคโนโลยีทางการเงิน        4((4)-0-8) 
   (Accounting and Finance for Management and Financial Technology) 
   การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การกําหนดตนทุนสินคา การรายงานและ 

การประเมินผลผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการพยากรณ
ทางการเงิน แนวคิดและการประยุกตของความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหลงที่มาของ
เงินทุน โครงสรางเงินทุน นโยบายเงินปนผล การจัดทํางบประมาณการลงทุน เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล เทคโนโลยี
บล็อกเชน สกุลเงินบิทคอยน กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมออนไลน การเลือกระบบ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสม 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน การใชกรณีศึกษาเปนฐาน และการใช 
ฉากทัศนเปนฐาน   

   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 
 
945-512    ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนผานทางธุรกิจ          5((4)-2-9) 
  (Module: Innopreneurship and Business Transformation)   
  คุณลักษณะของผูประกอบการนวัตกรรม ทักษะที่จําเปนของผูประกอบที่ใชนวัตรรมขับเคลื่อน  
การระบุโอกาสของการประกอบการ การคิดเชิงออกแบบสําหรับธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนาแผนสําหรับธุรกิจใหม
ดานนวัตกรรม กระบวนการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหม  การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารโครงการ
แบบอะไจล การจัดการการปฏิบัติการ การแปรรูปธุรกิจในยุคดิจิทัล การสรางคุณคาใหมใหกับธุรกิจ กลยุทธ
การตลาดผูประกอบการสําหรับธุรกิจยุคดิจิทัล พฤติกรรมองคกรในยุคดิจิทัล บทบาทและความรับผิดชอบของ 
ผูรวมลงทุนในการสรางธุรกิจใหม การจัดการนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาเพื่อการประกอบธุรกิจ 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน การใชปญหาเปนฐาน การใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน และการใชทีมเปนฐาน   
  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 ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัและความรับผิดชอบ             5((4)-2-9) 

ตอสังคมของกจิการ     
 (Module: Strategic Management in Digital Economy and Corporate Social   
 Responsibility) 
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 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การกําหนดเปาหมายธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ในยุคดิจิทัล การกําหนดกลยุทธระดับองคการกลยุทธระดับธุรกิจกลยุทธระดับหนาที่ กลยุทธธุรกิจระหวาง
ประเทศ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธและการประเมินผลกลยุทธ จริยธรรมทางธุรกิจ บทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอการบริหารธุรกิจการ
ตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยมุงเนนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชปญหาเปนฐาน การใชกรณีศึกษาเปนฐาน การใชทีมเปนฐาน 
และการมีสวนรวมทางสังคม 
 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานกับการคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงธุรกิจ การสรางสรรคนวัตกรรมอยางเปนระบบ การศึกษาความตองการและปญหาของกลุมเปาหมาย 
การระดมความคิดเพื่อคนหาทางแกไข การเรียนรูและลงมือทําเพื่อสรางคุณคาและนวัตกรรม การนําความคิด
สรางสรรคเพื่อแนวทางการแกปญหาตอยอดใหเปนรูปธรรม รวมทั้งการเขาใจผูคน การทํางานเปนทีม การสราง
คุณคา และการสรางผลประโยชนในเชิงพาณิชยได รวมถึงการจัดการทรัพยสินทางปญญา  
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชปญหาเปนฐาน และการใชทีมเปนฐาน  
  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 การจัดการธุรกิจสตารทอัพ                                    3((3)-0-6) 
  (Startup Business Management) 
  ความหมายของธุรกิจสตารทอัพ สตารทอัพแบบดั้งเดิมและสตารทอัพในยุคปจจุบัน การวิเคราะห
โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบสตารทอัพหรือธุรกิจที่ตนเองสนใจและทําไดจริง 
กิจกรรมที่จําเปนสําหรับธุรกิจสตารทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การจัดหาทุนหรือผูสนับสนุน  
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน และการใชทีมเปนฐาน   
  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 
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945-522 แบบจําลองสถานการณธุรกิจ                    3((3)-0-6) 
  (Business Simulation Game) 
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการธุรกิจ การเรียนรูเพื่อกําหนดนโยบาย
และกลยุทธในการดําเนินงานทางธุรกิจดวยคาใชจายและระยะเวลาที่เหมาะสม การวางแผนธุรกิจในภาพรวม  
การวางแผนกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารทางการเงนิ 
ทฤษฎีเกมสภายใตสภาพแวดลอมพลิกผัน  
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน การใชปญหาเปนฐาน การใชกรณศีึกษาเปน
ฐาน และการใชฉากทัศนเปนฐาน   
  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 ประเด็นปจจุบนัดานการตลาด                                         3((3)-0-6) 
  (Current Issues in Marketing) 
  ประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจในดานการตลาดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การวิเคราะหและ
สังเคราะหในประเด็นที่เกิดขึ้น  
  มีการจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน การใชทีมเปนฐาน และการใชวิธีหองเรียน 
กลับดาน   
  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   การวิเคราะหตนทุนทางการเงินของหนวยธุรกิจ                       3((3)-0-6) 
  (Financial Cost Analysis of Business Unit) 
  ภาพรวมการวิเคราะหธุรกิจโดยอาศัยขอมูลทางการเงินและตนทุนของเงินทุน การกําหนดกิจกรรม
แกไข การเลือกหนวยธุรกิจ การวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในของธุรกิจ การรวมผลการตรวจสอบ 
ในลักษณะรากของสาเหตุการจัดอันดับความสําคัญของรากของสาเหตุและการหาแนวทางการแกปญหา 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชปญหาเปนฐาน การใชกรณีศึกษาเปนฐาน และการใชทีม 
เปนฐาน   
  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 ภาษีอากรเพ่ือการจัดการกลยุทธทางธุรกิจ                      3((3)-0-6) 
  (Taxation for Business Management Strategies) 
  การวางแผนการบริหารจัดการทางดานธุรกิจขององคกรใหมีความสอดคลองกับกฎเกณฑและ 
แนวทางการปฏิบัติทางภาษีอากรประเภทตางๆ เพื่อที่องคกรจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรของภาษีอากร
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แตละประเภทอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาภาษีอากรตางๆ โดยใชกรณีศึกษา
ประกอบ 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชปญหาเปนฐาน และการใชวิธีหองเรียนกลับดาน  
  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  การวิเคราะหการลงทุนอยางชาญฉลาด                           3((3)-0-6) 
  (Smart Investment Analysis) 
  หลักในการวิเคราะหและนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพยชนิดตางๆ 
ผลตอบแทน ความเสี่ยงและแนวความคิดดานการลงทุนในกลุมหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยและสถาบันการเงินที่
เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีตอการลงทุน ตลาดการเงินและ 
การเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพยลงทุน และการสรางแผนการลงทุน การ
ประเมินมูลคา  
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน และการใชฉากทัศนเปนฐาน  
  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      ประเด็นปจจุบันดานการเงิน                        3((3)-0-6) 
  (Current Issues in Finance) 
  ประเด็นทางการเงิน โดยเนนการติดตาม วิเคราะหและวิจารณปรากฏการณ แนวคิดและ 
 แนวปฏิบัติที่ เกิดขึ้นในปจจุบันในตลาดการเงินทั้งในและตางประเทศ; การเชื่อมโยงกับทฤษฎีทาง 
 การเงิน เพื่อใหสามารถทําความเขาใจถึงพัฒนาการทางการเงินตางๆ ในอนาคตได 
  มีการจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน การใชทีมเปนฐาน และการใชวิธีหองเรียนกลับดาน
  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    ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจสําหรับผูบริหาร                    3((2)-2-5) 
  (Business Intelligence and Data Analytics for Managers) 
  เทคนิคตางๆ ที่ใชในระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อตัดสินใจในการบริหาร การตลาดอัจฉริยะ 
การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในการสรางโอกาสทางการตลาดที่สัมพันธกับองคกร 
ระบบการวิเคราะหขอมูลในยุคดิจิทัลจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต 
  มีการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี การใชโครงงานเปนฐาน การใชทีมเปนฐาน และการใชวิธีหองเรียน
กลับดาน  
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  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    ประเด็นปจจุบันดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                        3((3)-0-6) 

(Current Issues in Management of Business Information Technology) 
วิทยาการทางเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมหรือเปนทีน่าสนใจในปจจุบัน 

การประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานซึ่งเปนประโยชนตอธุรกิจ 
  มีการจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน การใชทีมเปนฐาน และการใชวิธีหองเรียนกลับดาน
  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     สารนิพนธ                    6(0-18-0) 
(Minor Thesis) 

 ศึกษาหรือทําการคนควาวิจัยในหัวขอที่สามารถนํามาสรางเปนองคความรูที่นํามาปรับใชในการ
บริหารธุรกิจ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิดในเรื่องที่ทําการศึกษาวิจัย นําเสนอระเบียบวิธี
วิจัย 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 วิทยานิพนธ                               12(0-36-0) 
 (Thesis)  

การบูรณาการ และการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารธุรกิจ มาใชกับประเด็นหรือ
ปญหาทางธุรกิจจากความสนใจสวนบุคคลอยางมีระเบียบวิธีวิจัย การแสดงถึงความเขาใจในกระบวนการศึกษา  
การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม ใชเทคนิคและวิธีการในการตอบปญหาวิจัย และเขียนรายงานวิจัยตามรูปแบบท่ี
เหมาะสม ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
 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 วิทยานิพนธ                          36(0-108-0) 
 (Thesis)  
 การคนควาวิจัยในหัวขอที่สามารถนํามาสรางเปนองคความรูที่นํามาปรับใชในการบริหารธุรกิจ  
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิดในเรื่องที่ทําการศึกษาวิจัย โดยใชทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย 
รวมถึงสถิติเพื่อการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สรุปความคิดจากการศึกษาหรือวิจัยเขียนเปนวิทยานิพนธ และ
นําเสนอผลงานวิชาการ 
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 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 


