หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Master of Business Administration Program in Management
แขนง/กลุมวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร – วันอาทิตย
การจัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 ภาคการศึกษาตอป (หลักสูตร 2 ป)
จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)
แผน ข (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)

40 หนวยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หนวยกิต)
40 หนวยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หนวยกิต)

คาลงทะเบียนเรียน
คาหนวยกิต หนวยกิตละ
คาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
คาบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ

3,000 บาท
25,000 บาท
3,750 บาท

คาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไมผานตามเกณฑ
LNG 550
2,000 บาท
LNG 600
3,000 บาท
เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คะแนน Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
คะแนน < 3.5
เรียน LNG550 และ LNG600
คะแนน 3.5 เปนตนไป
เรียน LNG600
คะแนน 4.5 เปนตนไป
ยกเวนการเรียน และ/หรือ
คะแนน TOEFL iBT 72 ขึ้นไป
ยกเวนการเรียน
คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
ยกเวนการเรียน
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โครงสรางหลักสูตร
แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ)
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค. หมวดวิชาแกน
ง. หมวดวิชาเลือก
จ. วิทยานิพนธ
แผน ข (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค. หมวดวิชาแกน
ง. หมวดวิชาเลือก
จ. การคนควาอิสระ

4
16
12
12

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4
16
12
9
3

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชา
BUS 515
BUS 601

BUS 617
BUS 634
BUS 635
BUS 636

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)

หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร
(Accounting Principles for Executives)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2 หนวยกิต (S/U)

ข. หมวดวิชาบังคับ

16 หนวยกิต

การวิเคราะหโครงการลงทุน
(Project Feasibility Analysis)
ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Governance and Social Responsibility)
กลยุทธการเขาสูตลาด
(Market Entry Strategy)
กลยุทธเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
(Strategy for Sustainable Business Growth)

3 หนวยกิต
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2 หนวยกิต (S/U)

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

BUS 641
BUS 653
BUS 654

3 หนวยกิต
กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Organizational Process and Human Resource Management)
การจัดการกระบวนการธุรกิจ
2 หนวยกิต
(Business Process Management)
การวิจัยทางธุรกิจ
1 หนวยกิต
(Business Research)
ค. หมวดวิชาแกน

DBM 530
DBM 551
DBM 570
DBM 621

DBM 601
DBM 602
DBM 631
DBM 652
DBM 661
DBM 672

12 หนวยกิต

การกำกับดูแลดานดิจิทัล
3 หนวยกิต
(Digital Governance)
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูยุคดิจิทัล
3 หนวยกิต
(Business Transformation Toward the Digital Disruption Era)
รากฐานทางดิจิทัล
3 หนวยกิต
(Digital Foundation)
การตลาดดิจิทัล
3 หนวยกิต
(Digital Marketing)
ง. หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข)

9 หนวยกิต

หัวขอพิเศษ 1
(Special Topic I)
หัวขอพิเศษ 2
(Special Topic II)
ผูนำทางดิจิทัล
(Digital Leadership)
การออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคและการประยุกตใช
(Creative Content and Application)
วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Data Science and Big Data Analytics)
ความมั่นคงทางไซเบอรสำหรับผูจัดการ
(Cybersecurity for Manager)

3 หนวยกิต
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3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

XXX XXX

วิชาเลือกที่เปดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูสอน
(Electives offered by the GMI and approved by
the advisor and lecturer)

3 หนวยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะตองเรียนวิชาเลือกอยางนอย 9 หนวยกิต จากแขนง/กลุมวิชาของ
ตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุมวิชาอื่นที่คณะเปดสอน
จ. วิทยานิพนธ (สำหรับแผน ก) และการคนควาอิสระ (สำหรับแผน ข)
GMI 691

GMI 693

- สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ
(Thesis)
- สำหรับแผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)
การคนควาอิสระ
(Independent Study)
ฉ. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

LNG 550

LNG 600

12 หนวยกิต

3 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
2 หนวยกิต (S/U)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตร
3 หนวยกิต (S/U)
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)

หมายเหตุ นักศึกษาตองเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเวนขึ้นอยูกับระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตรกำหนด
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คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BUS 515

หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร
(Accounting Principles for Executives)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน งบการเงิน การแปลความหมายและใช
ประโยชนจากงบการเงินประเภทตางๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุหรือทราบถึงปญหาทางธุรกิจจาก
ขอมูลในงบการเงิน เพื่อนักศึกษาสามารถนำขอมูลทางบัญชีตางๆ เหลานี้ไปใชประโยชนไดในการวางแผน
ควบคุม วัดผลการดำเนินงาน และตัดสินใจในแงมุมตางๆ ดานการจัดการภายในองคกร
This course covers the introductory accounting concepts, financial statements,
interpretation, and utilization of company’ s financial statements, especially business problem
identification from financial information. Students could then formulate strategies, measure
performance, and make decision related to key business operations.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นในภาพรวมและประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงถึงรายงานทางการเงิน
ที่สำคัญได
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางธุรกิจที่สำคัญไดโดยอาศัยขอมูลจากงบการเงิน
3. สามารถสื่อสารขอมูลจากงบการเงินพรอมนัยตอธุรกิจที่สำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย
BUS 601

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดรายวิชานี้นักศึกษาจะไดฝกทักษะการอานเพื่อทำความเขาใจ การสรุป
ประเด็น การเขียนรายงานและสรุปรายงาน การนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการสนทนา
ธุรกิจ
This course develops English skills for communicative purposes in business
context, including reading, writing, listening, and speaking. Skills on reading comprehension,
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summarizing reports, making presentations, and discussing on business- related issues are
focused and to be practiced throughout the course.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายบริบทการดำเนินธุรกิจตางๆ และความสำคัญของทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจได
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ไดตามวัตถุประสงคตางๆ ทางธุรกิจ
(Communication)
หมวดวิชาบังคับ
BUS 617

การวิเคราะหโครงการลงทุน
(Project Feasibility Analysis)
วิชาบังคับกอน : BUS 515 หรือไดรับความเห็นชอบจากผูสอน
วิชานี้จะเปดมุมมองเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากนั้น จะ
กลาวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ โดยจะเริ่มปูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ เชน พันธกิจ วิสัยทัศน
เปาประสงค การประเมินสภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตร แนะนำเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธในการเขาสู
ตลาด รวมทั้งเขาใจหลักการในการวิเคราะหโครงการลงทุน โดยเริ่มตนจากการคำนวณมูลคาของเงินตามเวลา
การวิเคราะหกระแสเงินสด การตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการดวยเครื่องมือหรือมาตรวัดทางการเงินตางๆ ที่
เหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเมื่อปจจัยที่ใชประกอบการวิเคราะหเปลี่ยนไป
This course starts with an examination of global mega-trend and its connections
with national development roadmap. It then covers the overview of strategic management
including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, and techniques
to enter market and capture target customers. In addition, this course aims students to
understand the principles of project feasibility analysis. The content starts from the concepts
of time value of money, project cash flow analysis, and decision making from appropriate
financial tools or measures. In addition, the validation of project feasibility when assumption
changes is also included.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถเลือกใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษประกอบการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจไดอยาง
เหมาะสม
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2. สามารถวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ (Opportunistic skill) ภายใตการเปลี่ยนแปลงและในสภาวะแวดลอม
ทางธุรกิจตาง ๆ
3. สามารถประยุกตใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะหแตละกระบวนการของการเขาสูตลาดและความ
เปนไปไดทางธุรกิจ
BUS 634

ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Governance and Social Responsibility)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงหลักการธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ
ความโปรงใส และความเปนธรรม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหารในระดับแตละระดับ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบตางๆ บทบาทจรรยาบรรณในกระบวนการธรรมาภิบาล เครื่องมื อและ
เทคนิคที่ใชทำใหเกิดความโปรงใส และเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้จะกลาวถึงเครื่องมือและกรอบการ
ดำเนินงานเพื่อบูรณาการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเขากับกระบวนการวางแผนกลยุทธขององคการ การ
บริหารงานและการตัดสินใจ เพื่อการเพิ่มคุณคาใหกับธุรกิจและภารกิจ และสังคมไปดวยกัน
The course discusses the four pillars of governance including responsibility,
accountability, transparency, and fairness. The principle of corporate governance, legal and
regulatory environment for securities markets and investors are discussed. The roles and the
responsibilities of the governing board of directors, the audit committee, and management at
different levels are discussed. The role of ethics in the governance process, and tools for
governance compliance and transparency are given. Practical tools and frameworks for
integrating social responsibility as part of a company’ s strategic planning, decision- making and
general management, with the goal of adding value to both the business and the society as a
whole are discussed.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ธุรกิจพึงปฏิบัติตามได
2. สามารถอธิบายกระบวนการสรางธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
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BUS 641

กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Organizational Process and Human Resource Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ ตองการใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานภายใตองคประกอบตางๆ ของ
องคกร โดยมีการเสนอเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการองคกร การวิเคราะหองคกร ตลอดจนการนำ
องคกรในอนาคต รวมถึงการศึกษาลักษณะ ทักษะ พื้นฐานพฤติกรรม คุณคา ทัศนคติ และความพึงพอใจในการ
ทำงานของปจเจกบุคคล หลักการสรางแรงจูงใจและผลงาน การนำไปประยุกตใช พื้นฐานพฤติกรรมกลุม การ
ติดตอสื่อสารและการตัดสินใจกลุม ความเปนผูนำ ความขัดแยง การตอรอง การออกแบบองคกร
This course enhances students' ability to take effective action in complex
organizational settings by providing the analytic tools needed to analyze, manage, and lead the
organizations of the future. IT focuses on the importance of the organizational context in
influencing which individual styles and skills are effective. Individual behavior, value, attitudes
and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and
decision making in group, leadership, conflict, negotiation and organizational design.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา

1. สามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
2. แสดงออกถึงคุณลักษณะของความเปนผูนำ (Leadership) และสามารถรวมทำงานกับผูอื่นทั้งในบริบทของ
ผูนำและผูตามได
3. สามารถประสานงานร ว มกั บ ผู  อ ื ่ น ในการทำงานเป น ที ม เพื ่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที ่ ก ำหนดไว ร  ว มกั น
(Collaboration)
หมวดวิชาแกน
แขนง/กลุมวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
DBM 530

การกำกับดูแลดานดิจิทัล
(Digital Governance)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีเนื้อหาใหผูเรียนรูไดเขาใจพื้นฐานและทักษะดานกฎระเบียบและกฎหมายรวมถึง
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับดิจิทัล เนื่องจากการพัฒนาดานดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวของมีความเรงสูงมาก
ผูเรียนจะตองฝกฝนทักษะในการวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคามเพื่อจะสามารถนำธุรกิจใหไดเปรียบในการ
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แขงขันอยางยั่งยืน หลังจากนั้นผูเรียนรูจะสามารถฝกฝนทักษะดานการกำกับดูแลที่ดีดานดิจิทัล (Digital
Governance) และการบริหารความเสี่ยงดานดิจิทัล (Digital Risk Management)
This course provides students with a basic understanding of the fundamentals
and skills of regulations and laws, as well as digital government policies. Due to the rapid
change of digital and related regulations, students need to practice and explore opportunity
and threat in order to gain a sustainable competitive advantage for business. In addition,
digital governance and digital risk management skill will be also discussed.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดดานกฎระเบียบและกฎหมายรวมถึงนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับดิจิทัลได (Specific
knowledge)
2. แสดงออกถึงดุลยพินิจที่เหมาะสมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัล
DBM 551

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูยุคดิจิทัล
(Business Transformation Toward the Digital Disruption Era)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายละเอียดวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมแพลตฟอรมสำหรับการปฏิรูปธุรกิจ (Business
Transformation) โดยการ โดยกระบวนการพัฒนาและนำเสนอกลยุทธที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเพื่อเปลี่ยนผานเขา
สูยุคดิจิทัล ซึ่งยุคดิจิทัลเต็มไปดวยความผันผวน ความไมแนนอน ความสลับซับซอน และมีแตความกำกวม
This course covers the business transformation platform by developing an excellent
business transformation strategy riding on the digital wave where there are plenty of VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) scenarios.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอรมสำหรับการปฏิรูปธุรกิจได (Specific knowledge)
2. สามารถประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
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DBM 570

รากฐานทางดิจิทัล
(Digital Foundation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีเนื้อหาใหผูเรียนรูไดเขาใจพื้นฐานทักษะทางดิจิทัล เริ่มจากเขาใจในระบบ
คอมพิวเตอร (Computer System) ทั้งดาน Hardware, Software, Data ระบบเลขฐานสอง และ
Application จากนั้นเรียนรูและพัฒนาทักษะดาน Media และ Networking รวมถึงโทรคมนาคม
(Telecommunication) ในที่สุดผูเรียนสามารถนำความรูและทักษะไปพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อองคกร
This course covers the fundamentals of digital skills starting from computer
systems in terms of hardware, software, data, binary number system, application, and then
moving to the development of media and networking, as well as telecommunication. Finally,
the students can apply knowledge and skills to develop applications for business.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของทักษะทางดิจิทัลที่จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ (Specific knowledge)
DBM 621

การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานการตลาดดิจิทัล โดยเริ่มจากความรู
พื้นฐาน จากนั้นสูการพัฒนาทักษะดานการวางแผนการตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและการสราง
ตัวตนบนโลกออนไลน รวมถึงชองทางดิจิทัลและการวิเคราะหการตลาดดิจิทัล
This course aims to develop knowledge and skills in digital marketing starting
with basic knowledge to digital marketing planning skills, communications, and online identity
building, as well as the analysis of digital channels and digital marketing analysis.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา

1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของทักษะดานการตลาดดิจิทัลที่จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ (Specific
knowledge)
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หมวดวิชาเลือก
แขนง/กลุมวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
DBM 601

หัวขอพิเศษ 1
Special Topic I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอที่ถูกคัดเลือกตามความสำคัญในดานการจัดการและวางกลยุทธธุรกิจสื่อสารในปจจุบัน
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการและวางกลยุทธธุรกิจสื่อสารในปจจุบัน (Specific
knowledge)
DBM 602

หัวขอพิเศษ 2
Special Topic II
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอที่ถูกคัดเลือกตามความสำคัญในดานการจัดการและวางกลยุทธธุรกิจสื่อสารในปจจุบัน
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 year.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการและวางกลยุทธธุรกิจสื่อสารในปจจุบัน (Specific knowledge
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DBM 631

ผูนำทางดิจิทัล
(Digital Leadership)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคในการสรางผูนำยุคดิจิทัล โดยฝกใหผูเรียนรูมีความสามารถดานการ
คาดการณทางดิจิทัล เชน อนาคตศึกษา รวมถึงใหผูเรียนมีความสามารถการคิดเชิงออกแบบ และ ความสามารถ
ดานการบริหารโครงการดิจิทัล
This course aims learners to develop digital leadership skill which composing of
fore sighting, design thinking and digital project management.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถคาดการณถึงปญหาและผลกระทบทางดิจิทัล โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายตลอดจนปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมรับมือปองกันหรือแกไขได
2. แสดงออกถึงคุณลักษณะความเปนผูนำตอการพัฒนาดิจิทัลเพื่อองคกร
3. แสดงออกถึงดุลยพินิจที่เหมาะสมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล
DBM 652

การออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคและการประยุกตใช
(Creative Content and Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาธรุกิจ ผลิตภัณฑและบริการใหมโดยใชเทคโนโลยี
Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) หรือ Mixed Reality (MR) ทำใหเกิดคอนเทนตและแอป
พลิเคชันแบบ Creative Content ทั้งนี้อาจนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการเดิม หรือนำมาปรับปรุง และ
พัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
This course aims at business development, new products and services using
Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) or Mixed Reality (MR) technology to create creative
content and applications, which could improve existing products and services, enhance
working process and improve competency of students to meet the need from creative
economy.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาเชิงสรางสรรคและการประยุกตใชเทคโนโลยีดานดิจิทัล
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2. สามารถเสนอแนวทางใหมในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการเดิมเพื่อใหสามารถตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภคไดมากขึ้น
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ในการสรางโอกาสทางธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันขององคกร
DBM 661

วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Data Science and Big Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีเนื้อหาและวัตถุประสงคใหผูเรียนรูไดพัฒนาทักษะดานวิทยาการขอมูล (Data
Science) รวมถึงพื้นฐานดานขอมูลขนาดใหญ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการฝกการนำไปใชประโยชน
รวมถึงการสราง Smart Visualization ของขอมูลใหสามารถนำมาเพื่อการตัดสินใจ
The contents and objectives of this course aim to develop data science skills,
the fundamentals of big data, and related technology with the goals for business decision
making from applications and smart virtualization.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Data Science)
2. สามารถอภิปรายความสัมพันธของประเด็นทางธุรกิจกับวิทยาการขอมูล (Data Science) ได
3. สามารถสื่อสารทางธุรกิจไดอยางเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคทางธุรกิจที่กำหนดโดยใชฐานขอมูล
ขนาดใหญ
DBM 672

ความมั่นคงทางไซเบอรสำหรับผูจัดการ
(Cybersecurity for Manager)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเขาใจถึงภัยคุกคาม และความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะในการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจ เพื่อประเมินความเสี่ยง
เพื่อพัฒนาระบบปองกันภัยคุกคาม รวมถึงลดจุดออนตางๆ จากนั้นผูเรียนจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในการสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเพื่อความยั่งยืนขององคกร
This course aims to provide students the understanding of threats and
cybersecurity. It will develop student with framework to make appropriate decision and
assessment tools to create cybersecurity protection system to reduce weakness of the
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organization. In addition, this course covers the content of creating culture of cybersecurity for
sustainable business.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคาม และความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พรอม
วางแผนจัดการไดอยางเหมาะสม
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
GMI 691

วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เงื่อนไข : ทั้งนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาจะไดศึกษาองคความรูทางดานการจัดการสำหรับการทำงานวิจัยภายใตควบคุมดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา วัตถุประสงคของวิชานี้เปนการพัฒนาเครื่องมือหรือเทคนิคในการจัดการ หรือปรับปรุงองค
ความรูทางดานการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือแกปญหาในทางธุรกิจ หรือเพื่อการ
นำเสนอผลการวิจัยที่สำคัญอื่นๆ ในการจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนใหนำเสนอหัวขอในการวิจัย
วัตถุประสงคของการทำวิจัย และวิธีการดำเนินการวิจัยภายใตขอบเขตและขอจำกัดในการวิจัย
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะ และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวใน
การแกไขปญหาทางธุรกิจขององคกรที่สนใจได
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2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ โดยอาศัยขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษที่ถูกตอง เหมาะสม และ
เชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางสมเหตุสมผล
3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง
4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได อยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิป รายผลและ
นำเสนอขอคิดเห็นหรือขอโตแยงเพื่อสนับสนุนผลการศึกษาโดยมีการนำความรู ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่
ผานมาใชประกอบอยางมีเหตุมีผลและสรางสรรค
GMI 693

การคนควาอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เงื่อนไข : ทั้งนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาจะทำการศึกษาหัวขอวิจัย หรือกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจดวยตนเอง โดยนำองคความรูเครื่องมือ หรือเทคนิคที่มีอยูแลวไปประยุกตใช ทั้งนี้นักศึกษาจะต องทำ
รายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในตอนทายของภาคการศึกษาดวย
Under the supervision of their supervisors, students will conduct a business case
or research in the area of management by applying managerial knowledge, tools or techniques
from a real-world application. A summary report is expected at the end of the semester.

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะที่เชื่อมโยงกับปญหาทางธุรกิจขององคกรที่
สนใจได
2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ ที่ถูกตองเหมาะสม และเชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจได
3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง
4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได อยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิป รายผลและ
นำเสนอขอคิดเห็น
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หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเปนของนักศึกษา เพื่อใหอยูในระดับ
ที่สามารถเขาเรียน วิชา LNG 600 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษ ในดานเนื้อหาวิชาไมไดกำหนดเนื้อหาที่แนนอน แตมุงเนนการแกไขปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการจัดการ
การเรียนดวยตนเอง อันเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยไมตองพึ่งครูผูสอน
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่
แตกตางกัน
2. สามารถระบุประเด็นสำคัญในบทความทางธุรกิจที่เปนภาษาอังกฤษได
3. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ได
LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In sessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับกอน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate
Students or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนในระดับของตนไดอยางเหมาะสม โดยเนนทักษะการฝกปฏิบัติ แมไมเนนหนักที่เนื้อหาไวยากรณโดยตรง
แตวิชานี้มุงเนนการใชภาษาอังกฤษที่ตรงกับความตองการ โดยเฉพาะดานการอานและการเขียนซึ่งนักศึกษาตอง
ใชในการทำโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติขั้นตอนการทำโครงงาน ตั้งแตการหาขอมูลอางอิง
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จนถึ งการเขี ย นรอบสุ ดท า ย นอกจากนี ้ นั กศึกษาจะไดเรีย นรูกลยุทธก ารเรีย น เพื่อฝกทักษะการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพื่อนำไปใชในการสื่อสารที่แทจริงนอกหองเรียนตอไป
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.
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ในเชิงธุรกิจไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน
2. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ได
3. สามารถวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจที่เปนภาษาอังกฤษได

ขอมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564
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