
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management - DBM) 

 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    42 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 
 
วันเวลาเรียน  

พฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) เสาร์ - อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) (วิชาภาษาอังกฤษเริ่มเรียน 8.30 น.) 
 
ค่าลงทะเบียนเรียน 

 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศกึษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 
 
 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
   LNG 550  2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
 เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

    คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
   คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน ก 2  (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 แผน ข  (การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 
 
 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2 

                    ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 
16 หน่วยกิต 

BUS 615 การตัดสินใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ 
(Financial Decision Making for Manager) 

3 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 

BUS 643 พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ 
(Systems Approach to Organizational Behavior) 

3 

BUS 652 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 (Research Methodology) 

3 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 
 

1 

  ค.  หมวดวิชาแกน                   12 หน่วยกิต  
DBM 510 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดิจิทัล                 

(Economics of Digital Industries) 
3 

DBM 530 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital Industry Law, Regulation and Policy) 

3 

DBM 551 การจัดการดิจิทัลอีโคโนม ี
(Digital Economy Management) 

3 

DBM 570 การจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management) 

3 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)              6 หน่วยกิต  
DBM 601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic I) 
3 

DBM 602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic II) 

3 

DBM 620 การจัดการธุรกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล 
(New Media in Modern Business Management) 

3 

DBM 621 การตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing) 

3 

   



DBM 640 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา 
สําหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Decision Support Systems and Negotiations for 
Information and Communication Technology Managers) 

3 

DBM 651 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology Product 
Development) 

3 

DBM 671 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการแข่งขัน 
(Information and Communication Technology Strategy 
for Global Competition) 

3 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved by the advisor 
and lecturer) 

3 

      จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
GMI 691 

- สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

 
12 หน่วยกิต 
 

 - สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)  
GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 

(Special Research Project) 
 6 หน่วยกิต 

GMI 696 การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 
(Management Practice) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                               ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(In-sessional English Course for Post Graduate Students) 

3 
 
 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
 
 
 
 



คําอธบิายรายวิชา 
 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา     
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)   
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวขัองกับการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. 
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not 
usage, real communication not classroom practice. 
 

 

 



BUS 513     บัญชีการเงนิ         
      Financial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือ
ทราบถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial 
statement preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. 
Students will thus be able to define business problems according to useful information from 
financial statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making 
justified decisions. 
 
BUS 615      การตัดสนิใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ      
       Financial Decision Making for Manager 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะกล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ หลักการทางการบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น โดยจะกล่าวถึง ต้นทุนเสียโอกาส ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์ด้านการเงิน การ
อ่านงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและการเงินที่เป็นสากล(GAAP) ระบบการรายงานผลการเงิน แนะนําให้
รู้จักกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่น เทคนิคการประเมินโครงการ การทํานายความ
ต้องการด้านการเงินขององค์การ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคเอกชน       
   This course addresses the fundamental concepts of financial accounting and 
economics, including opportunity cost, the time value of money and financial analysis. The 
interpretation of corporate financial statements in accordance with generally accepted 
accounting practices (GAAP), International Financial Report System are provided. Various 
decision-making tools, such as project evaluation techniques, financial forecasting, and break-
even analysis, as well as various forms of business partnerships among private companies and 
among government entities and private organizations, are examined. 

BUS 616     เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        
     Managerial Economics 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อ   ใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 



อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม       
 This course presents basic concepts of economics for business decision making by 
using microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The contexts of macroeconomics include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound 
decision making on managerial issues. 
 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์      
      Strategic Management in the Globalization era 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ันจะ
กล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเริ่มปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็น
ต้น โดยจะเน้นเร่ืองความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its 
connections with national development roadmap. It then convers the overview of strategic 
management including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, 
and techniques such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by 
emphasizing on how strategy interacts with internal and external environments and guides an 
organization towards. Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, 
leadership, and sustainability issues are also included. 
 
BUS 643     พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ       
     Systems Approach to Organizational Behavior 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง วัฒ
ธรรม และเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป็นในการบริหารเช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นํา การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง การสร้างทีมเป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงประเด็นการบริหารองค์การร่วมสมัย
เช่น การบริหารจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านเทคโนโลยี จะกล่าวถึงบทบาทของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบองค์การ แนะนําแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร. 
      This course will explore organizational behavior and organizational development 
from a system perspective, including organizational structure, culture and technology. The 
course also addresses the issues of motivation, leadership, communications, negotiation, 



conflict resolution, and team building. Contemporary issues such as knowledge and change 
management are described. The roles of information and information technology in supporting 
the organization’s systems are discussed. Business and technical concepts related to 
Enterprise Resource Planning (ERP) are explored. 
 
BUS 652     วิธีการดําเนนิงานวิจัย        
  Research Methodology 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย  การกําหนดปัญหาในงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สําหรับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ทฤษฎีฐานราก และการวิเคราะห์เน้ือหา รวมท้ังการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS 
  This course focuses on methods used in research.  It includes problem 
definition, research procedures, experimental designs, research paper writing, and 
presentation. Statistical techniques used in research are provided such as descriptive statistics, 
statistical inference, hypothesis testing, analysis of variance, correlation analysis, simple 
regression, multiple regression, and sampling techniques. Techniques used for qualitative 
research such as grounded theory, content analysis will be given. The uses of statistical 
analysis software such as SPSS will be provided. 
 
DBM 601  หัวข้อพิเศษ 1         

    Special Topic  I 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  หัวข้อที่ถูกคัดเลือกตามความสําคัญในด้านการจัดการและวางกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารในปัจจุบัน 
   The contents of this course will be organized based on the priority and the 
importance of issues about management and strategy planning in communication business in 
recent years. 
 
DBM 602  หัวขอ้พิเศษ 2         

    Special Topic  II 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  หัวข้อที่ถูกคัดเลือกตามความสําคัญในด้านการจัดการและวางกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารในปัจจุบัน 
   The contents of this course will be organized based on the priority and the 
importance of issues about management and strategy planning in communication business in 
recent years. 
 
 



DBM 510  เศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรมดิจิทัล       
   Economics of Digital Industries  

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งเน้นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่เก่ียวกับโครงสร้างตลาด 
อุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรธุรกิจ การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน การศึกษาผลกระทบ  การประมาณต้นทุน
ต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอน มุมมองด้านการจัดการ  ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
นโยบาย โดยเน้นเชิงปริมาณและการพยากรณ์ 
  This course emphasizes on the economics contained by a framework in the areas 
of digital industries including the market structure, demand and supply, business cycle, capital 
investment strategies, problems of cost estimation, for risk and uncertainty, administrative 
aspects, performance, changes of technologies, and recent regulatory policies focusing on 
quantitative analysis and forecasting. 
 
DBM 530  กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล     
   Digital Industry Law, Regulation and Policy 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีเป็นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้น ในหัวข้อดังต่อไปน้ี  (1) กฎหมายและระเบียบด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
และกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2) นโยบายความถี่ (3) กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง พ้ืนฐานความรู้ด้านลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ (4) กฎหมายและความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการ
พัฒนาและการแข่งขันทางธุรกิจ (5) กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (6) การวางยุทธศาสตร์สําหรับองค์กรผู้วางนโยบาย 
  This course will explore in depth of laws, regulation, and policy issues in emerging 
digital economy. Primary focus of the course will be on (1) the telecommunications and 
broadcasting laws and regulation (2) spectrum policy  (3) legal and regulatory issues presented 
by the rise of information technology and the copyright of software (4) the proper role of 
unbundling policies to advance competition, and how intellectual property and antitrust rules 
should be developed, and (5) electronic transaction law and computer-related crime act (6) 
the extensive strategies for corporate participation in policymaking. 
 
DBM 551   การจัดการดิจิทัลอีโคโนมี        

    Digital Economy Management   
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีเน้นการศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลอีโคโนมี โดยเริ่มจากหลักการและ
แนวคิด นวัตกรรมของอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและภัยคุกคามของดิจิทัลอีโคโนมี 
องค์ประกอบของดิจิทัลอีโคโนมีในมุมมองต่างๆ อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ซอฟแวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริการ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมยุคดิจิทัล รวมถึงทักษะในอนาคต 
ฐานความรู้ เครื่องมือสําคัญ การปฏิรูปและการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัล โดยมุมมองการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
ทางธุรกิจ 



  This course emphasizes on the management of Digital Economy. Firstly, the 
principle and concept of Digital Economy is explored. Then, the innovation of industry 
including new business initiatives, opportunities and threat are studied. Elements of Digital 
Economy in various perspectives; Hardware Infrastructure, Software Infrastructure, Service 
Infrastructure, Digital Economy Promotion, Digital Society including future skills and Knowledge 
Infrastructure etc. Digital Transformation and migration is defined. Finally, the development 
strategies for sustainability are given, it requires to understand how value should be delivered 
and how to make the value realizable. 
 
DBM 570  การจัดการระบบสารสนเทศ        

    Information System Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์การ และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การประเมิน และการศึกษาประเด็นทางด้านความมั่นคง และจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ   หลักการและองค์ประกอบพ้ืนฐานโทรคมนาคม ความรู้เบ้ืองต้นเครือข่ายข้อมูล และเสียง เทคนิค
ของสัญญาณ การตรวจจับและคุณสมบัติของการแพร่กระจาย  การมอดดูเลต  การเข้ารหัสทางดิจิทัล  ระบบ
การส่งและสวิทช่ิง  ความรู้เบ้ืองต้นการวางระบบเครือข่าย แบบจําลองโอเอสไอ  และการวิเคราะห์การจราจร
เครือข่าย 
  This course includes organization management and information systems for 
management,  strategic information technology for competitive advantage,  process innovation 
for technology adoption, development and evaluation information system and security,  ethic 
and regulation in information technology. It also includes a basic communication terminology 
and concepts, introduction to data and voice networks, signaling techniques, detection 
technique and propagation characteristics, modulation (AM, FM, PM and PCM), digital coding, 
multiplexing, transmission systems, and switching systems. An introduction to network 
configuration, the OSI model, and traffic networks analysis are also investigated. 
 
DBM 620  การจัดการธรุกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทลั      

     New Media in Modern Business Management 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  วิชาน้ีจะมุ่งเน้นเน้ือหาด้านการจัดการและผลกระทบของเทคโนโลยีและสื่อใหม่ที่มีต่อการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ ธุรกิจสมัยใหม่มีความหลากหลาย การมีอิทธิพลมากขึ้นจากฝั่งลูกค้ามากกว่าการจัดการธุรกิจ
แบบเดิม เทคโนโลยีก่อให้เกิดสื่อและวัฒนธรรมใหม่ บทบาทของการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป วิชาน้ียัง
เน้นความสามารถในการทําความเข้าใจเชิงลึก ความสามารถในการทําความเข้าใจเชิงลึก ความสามารถในการ
ทํางานในวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง การเรียนรู้มีเดียใหม่ๆ รวมถึงอาชีพที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21 
เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 



  This course emphasizes on the impacts of new technologies and media on modern 
business management. Modern businesses have become more diverse. The balance of power 
has shifted significantly in favor of the customers, who now have more control of the 
relationship than ever, and technology has brought in new media channels and cultural norms. 
The role of business and management has altered in accordance with the changing scope and 
role of management. This course also includes the ability of sense making, cross culture, new 
media literacy and 21st century professions such as Data Scientist and Big Data Analytic. 
 
 
DBM 621   การตลาดดิจิทัล          

    Digital Marketing 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      วัตถุประสงค์ของวิชาน้ี  เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลโดยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาเน้ือหา แนวโน้มและความรู้ของอุตสาหกรรมตลอดจนข้อตกลงในการนําผลิตภัณฑ์สู่ตลาด 
วิชาน้ีจะเรียนรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การวางแผนการตลาด การโปรโมช่ัน การโฆษณาและ
การจัดการการสืบค้นข้อมูล รูปแบบและช่องทางในการจัดจําหน่าย การวิจัยทางการตลาดตลอดจน
กระบวนการการนําผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยมุ่งเน้นการดําเนินการตลาดแบบดิจิทัล  
      The objective of this course is to provide the understanding of new products 
development, starting from product content, industrial trends and background, toward market 
launching. This course examines consumer demand and behavior, marketing planning, 
promotion, advertisement, and information system management, as well as distribution 
channels, market research, and product development process, with the key focusing tools 
from marketing online. 
 
DBM 640 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจาสําหรับผู้จัดการ   
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

Decision Support Systems and Negotiations for Information and 
Communication Technology Managers 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีจะแนะนําเทคนิคการจัดการด้านวิทยาศาสตร์สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
เสริมทักษะในการเจรจาต่อรอง  เน้ือหา ที่ครอบคลุมประกอบ ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลและ   การถดถอย  
แบบจําลองที่เหมาะสมท่ีสุด และการประยุกต์ใช้งาน  การวิเคราะห์ความไหว  แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการสร้างแบบจําลองทางธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นที่ปัญหา การจัดการด้านดิจิทัลซึ่ง
รวมโทรคมนาคม  การพัฒนา รูปแบบและการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ในการช่วยตัดสินใจ 
  This course focuses on the introduction to management science techniques for 
informed decision making and also develop skills in negotiations.  Topics will include data 
analysis and regression, optimization models and applications, sensitivity analysis, decision 
trees, risk analysis and business simulation models.  Emphasizes will be on digital including 



telecommunications managerial problems, model development and the use of software 
packages for decision support. 
 
DBM 651  การพัฒนาผลติภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

    Information and Communication Technology Product Development 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  เป้าหมายของวิชาน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในระดับมืออาชีพในด้านการพัฒนาธุรกิจรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนดขอบข่ายกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจและ
สารสนเทศ และยังศึกษาถึงการวางแผนระดับองค์กร ระดับชาติ และการบูรณาการเข้ากับสังคม 
  The aims of the course are to broaden the participants professional knowledge 
regarding managing and developing information and communication technology products. It 
includes business process frame work and information frame work. The applications of 
information communications technology can be used in practical terms in organization 
planning, national planning and integrating in the society. 
 
DBM 671  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการแข่งขนั        

   Information and Communication Technology Strategy for Global 
Competition  

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  เน้ือหาวิชาน้ีมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้องค์กรสามารถคงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม 
ตลอดจนศึกษาการหลอมรวมของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 
  This course emphasizes on the study of the use of  information and 
communication technologies to gain and secure competitive advantage, the use of information 
and communication systems to sustain effective positioning in an industry; convergence of 
communication industries that can changed in the industry. 
 
GMI 690      สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม       
       Seminar in Management and Innovation 
       วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการ                   
ที่นักศึกษาเก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
  This course allows students to present research topics or real-world projects in 
the field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 



GMI 691     วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
      Thesis 
      วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
       นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณา
ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
       Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 
research projects under the supervision of faculty.  Key objective of this course is to enable 
students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 
knowledge in  management, especially to enhance managerial performance, resolve business 
problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the 
final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
   Special Research Project 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุง
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ   
   This course allows students to conduct research in the area of management within 
a limited timeframe or a desired scope under the supervision of faculty.  Students are required 
to meet the objectives of this course by either developing or improving or expanding body of 
knowledge in management. 
 
GMI 696     การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ      6 หน่วยกิต 
   Management Practice 

   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีมุ่งเน้นสร้างทักษะในการบริหารจัดการ โดยจะเร่ิมจากการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงทํางานภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องทํารายงานที่วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ
ในสถานที่ปฏิบัติการรวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ความรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา 



         This course concentrates on building management skills.  It starts from providing 
necessary training and skills to be ready for working in industry. Students will work in 
organizations at least 240 hours under the supervision of assigned faculty. They will need to 
write up a report to analyze the problems found in the organizations including problem 
solving solutions in order to utilize the knowledge and tools of the students. 
 


