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มหาวิทยาลัยรังสิต

ชือ
่ หลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in International
Digital Business
(International Program)
ชือ
่ ปริญญา
ชือ
่ เต็ม (ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทลั ระหว่าง
ประเทศ)
ชือ
่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science (International
Digital Business)
ชือ
่ ย่อ (ภาษาไทย)
: วท.ม. (ธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ)
ชือ
่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: M.Sc. (International Digital Business)
หน่ วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา
บูรณาการความรูค
้ วามก้าวหน้าทันสมัยทางด้านธุรกิจ ดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
เพื่อ เสริม สร้างบัณ ฑิต ปริญ ญาโทที่มี ค วามเป็ นเลิศ ทางด้านวิช าการ นวัต กรรม
และจริยธรรม เพือ
่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
ความสาคัญ
วิท ยาลัย นานาชาติ มหาวิท ยาลัย รังสิต ได้เล็ งเห็ น ถึงความส าคัญ ของการ
สร้างผู้เชี่ย วชาญทางด้านธุ รกิ จดิจิท ลั ที่มี คุณ ภาพ มี ค วามรอบรูใ้ นระดับ สากล
รวมทั้งการสร้างทรัพ ยากรมนุ ษย์ ที่ส ามารถบู ร ณาการความคิด ความก้าวหน้ า
ทัน สมัย ของวิท ยาการ เพื่อ ให้เกิด องค์ ค วามรู ้ใหม่ หรือ แนวคิด ใหม่ที่ส ามารถ
น าไปต่ อ ยอดพัฒ น าเป็ น ธุ ร กิ จ ห รื อ น วัต ก รรมต่ อ ไป วิ ท ยาลัย น าน าชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ริเริ่มร่างหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ
ดิจิทลั ระหว่างประเทศ (หลัก สู ตรนานาชาติ) ในปี การศึก ษา 2563 เพื่อมี ความ
ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่
ต้องการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทีส
่ ามารถนาไปประยุก ต์ใช้ทางด้าน
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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ธุรกิจ และการเป็ นผู้ป ระกอบการรุ่ นใหม่ในยุค ดิจิท ลั ที่ต้องมีก ารอัพ เดทข้อมู ล
และความรู ้อ ย่ า งรวดเร็ ว ปรับ ตัว อยู่ เ สมอ รวมถึ ง การคิ ด ค้ น แนวทางหรื อ
้ เพือ
นวัตกรรมใหม่ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ทีก
่ าลังจะเกิดขึน
่ ให้ตนเองและ
ธุ ร กิ จ อยู่ ร อดและได้เ ปรี ย บอย่ า งมี จ ริย ธรรมในยุ ค พลิก ผัน ทางดิจิท ลั ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ การเพิม
่ ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ให้มี ค วามพร้อ มทั้งด้า นธุ รกิจ เทคโนโลยี นวัต กรรม และความเป็ นนานาชาติ
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ ประเทศและ
ระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ
่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม
่ ีความรูค
้ วามสามารถก้าวหน้าทันสมัยในด้านธุรกิจ
ดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ม ห าบัณ ฑิ ต ให้ มี ท ัก ษ ะใน ก ารค้ น คว้ า ต่ อ ยอดความ รู ้
ความสามารถทางด้านธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ พัฒนามหาบัณฑิตทีม
่ ีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาธุรกิจ
4. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถทาวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ใน
สาขาธุ รกิจดิจิท ลั และสนับ สนุ นมหาบัณ ฑิต ในการนาเสนอผลงานทางวิช าการ
ทัศนคติ หรือองค์ความรูใ้ หม่ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 - 21.00 น. หรือ
วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
คุณสมบัตข
ิ องผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาเร็ จการศึก ษาไม่ต่ ากว่าปริญ ญาตรีจากสถาบัน การศึก ษาที่สานัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา กระทรวงการอุ ดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัต กรรม หรื อ ส านัก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นรับ รองแ ละมี
คุณสมบัตอ
ิ ืน
่ ตามเกณฑ์กาหนดของหลักสูตร
2. ไม่เคยเป็ นผูม
้ ีความประพฤติเสียหาย
3. ไม่เป็ นคนวิก ลจริต และไม่เป็ นโรคติด ต่อ ร้ายแรง หรื อโรคอื่น ซึ่งสังคม
รังเกียจ
4. เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานความรู ้ภ าษาอัง กฤษ ส าหรับ นัก ศึก ษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
5. สาหรับผูท
้ ี่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. มี ผ ล ก าร ส อ บ ภ าษ าอัง ก ฤ ษ ผ่ า น ต าม เก ณ ฑ์ ข อ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ระบบการจัดการศึกษา
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
3. ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. มหาวิท ยาลัยดาเนิ นการวัด และประเมินผล แต่ละรายวิช าที่น ก
ั ศึก ษาได้
ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและประเมินผล อาจกระทาโดยการสอบหรือวิธี
อืน
่ ตามที่คณะที่รบ
ั ผิดชอบ รายวิชาจะกาหนดการสอบในแต่ละรายวิชา
ให้มีอย่างน้อยหนึ่งครัง้
2. การวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน
หรือผูท
้ ค
ี่ ณะทีร่ บ
ั ผิดชอบรายวิชาจะกาหนด
3. ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละแปดสิบของเวลาศึกษาทัง้ หมดหรือได้ทางานในรายวิชานั้น จนเป็ นที่
เพี ย งพอตามที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก าหนด จึ ง จะมี สิ ท ธิ ์ไ ด้ ร บ
ั การวัด และ
ประเมิน ผล เว้น แต่จะได้รบ
ั การอนุ ม ต
ั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี เมื่ อ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็ นว่าเวลาศึกษาทีไ่ ม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอน
ั จะ
โทษนักศึกษาผูน
้ น
้ ั มิได้
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ เป็ นหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผูอ
้ านวยการหลักสูตรและ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา โดยจะต้องเป็ นไปตามทีบ
่ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
5. การวัด และประเมิน ผลในแต่ละรายวิช าให้ป ระเมิน เป็ นอัก ษรระดับ ขัน
้
(Letter Grades) ทีม
่ ีคา่ ระดับขัน
้ (Numeric Grades) ดังต่อไปนี้
ระดับขัน
้
ความหมาย
ค่าระดับขัน
้ (ต่อหนึ่งหน่ วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช้
2.5
C
อ่อนมาก
2.0
F
ตก
0.0
6. สัญลักษณ์ ทไี่ ม่มีคา่ ระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขัน
้ เป็ นทีน
่ ่ าพอใจและหน่ วยกิต
เป็ นหน่ วยกิตสะสมได้
U หมายความว่า ผลการศึก ษาอยู่ในขัน
้ ไม่เป็ นที่พ อใจ และไม่น บ
ั หน่ วย
กิตให้
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมือ
่ นักศึกษา
ได้ร บ
ั การอนุ ม ต
ั ิให้ถ อนหรื อ ยกเลิก การลงทะเบี ย นเรี ย น
วิ ช า นั้ น ต า ม ค ว า ม ใ น ข้ อ 2 6 .2 .2 แ ห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลัย รัง สิต ว่าด้ว ยการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
พ.ศ. 2559 หรือเมือ
่ ได้รบ
ั การอนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
I หมายความว่า การวัด และประเมิ น ผลยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ใช้ เมื่ อ อาจารย์
ผู้ ส อน โดยความเห็ น ชอบของผู้ อ านวยการหลัก สู ต รที่
รับ ผิ ด ช อบ รายวิ ช านั้ น เห็ น สม ควรให้ ร อก ารวัด และ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่ องจากนักศึกษายังปฏิบตั งิ านซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบการศึก ษารายวิช านั้นยังไม่ส มบู รณ์ เมื่อ ได้
สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องดาเนินการติดต่อ
อาจารย์ผส
ู้ อนหรือหลักสูตรทีร่ บ
ั ผิดชอบรายวิชานั้น เพือ
่ ให้
มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ใน
ก รณี ที่ มี เห ตุ อ ัน ค วร อาจารย์ ผู้ ส อน ห รื อ ห ลัก สู ต รที่
รับ ผิด ชอบรายวิช านั้น อาจอนุ ญ าตให้ข ยายก าหนดเวลา
ดัง ก ล่ า วได้ แ ต่ ท ้ ัง นี้ ไม่ เ กิ น 2 สัป ด าห์ แ รก ข องภ าค
การศึ ก ษ าปก ติ ถ ัด ไป เมื่ อ พ้ น ก าหน ดดัง กล่ า วยัง ไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญ ลักษณ์ I จะเปลีย่ นเป็ น
ระดับขัน
้ F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทน
ั ที
IP หมายความว่า ก าร ศึ ก ษ าใน ร าย วิ ช านั้ น ยั ง ไ ม่ สิ้ น สุ ด ก าร ให้
สัญลักษณ์ IP จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานทีม
่ ีการเรียน
หรื อ ปฎิ บ ต
ั ิ ง านต่ อ เนื่ อ งกัน มากกว่ า หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา
สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลีย่ นเมือ
่ การเรียนหรือการปฏิบตั งิ าน
ในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมี ก ารประเมินผลการศึก ษาเป็ น
ระดับขัน
้ หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1. ได้ ศึ ก ษ าแ ละผ่ า น ก ารวัด แ ละป ระเมิ น ผ ลราย วิ ช าต่ า งๆ ได้ เ สน อ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน
้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิท ยานิ พ นธ์ แ ละต้อ งเป็ นระบบเปิ ดให้ผู้ส นใจเข้ารับ ฟังได้ และได้
สอบผ่ า นภาษาอัง กฤษตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย รัง สิ ต เรื่ อ งเกณ ฑ์
มาตรฐานความรู ้ ภ าษาอัง กฤษ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษ าหลัก สู ต รปริ ญ ญ า
มหาบัณฑิต รวมทัง้ เกณฑ์อืน
่ ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกาหนดของ
สาขาวิชาทีจ่ ะรับปริญญา
2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
3. ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่วนหนึ่ งของวิท ยานิ พ นธ์ ต้อ งได้รบ
ั การตี พิม พ์
หรืออย่างน้อยได้รบ
ั การยอมรับให้
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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ตีพม
ิ พ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติทีม
่ ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อทีป
่ ระชุม
วิช าการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ สมบู ร ณ์ (Full Paper) ได้รบ
ั การ
ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings)
ดังกล่าว
4. ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินยั นักศึกษาทีร่ ะบุให้งดการเสนอชื่อ
เพือ
่ รับปริญญาชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง
5. ได้ดาเนินการเพือ
่ ขอรับปริญญาตามทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนด
แผน ข
1. ได้ศึก ษาและผ่านการวัด และประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านการ
สอบประมวลความรูด
้ ว้ ยข้อเขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ า ยโดยคณ ะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ผูส
้ นใจเข้ารับฟังได้ และได้
สอบผ่ า นภาษ าอัง กฤษตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย รัง สิ ต เรื่ อ งเกณ ฑ์
มาตรฐานความรู ้ ภ าษาอัง กฤษ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษ าหลัก สู ต รปริ ญ ญ า
มหาบัณฑิต รวมทัง้ เกณฑ์อืน
่ ๆครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกาหนดของ
สาขาวิชาทีจ่ ะรับปริญญา
2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
3. รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของรายการการศึ ก ษา
ค้นคว้าอิสระต้องได้รบ
ั การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส
่ ืบค้นได้
ใน 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 ตีพิม พ์ ในวารสารวิช าการหรื อ สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิช าการใน
รูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ ว มกลั่น กรอง (Peer Review) โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน ร่ ว มเป็ นกรรมการพิ จ ารณาด้ ว ย หรื อ
น าเสนอต่อ ที่ป ระชุ ม วิช าการทั้ง ในรู ป แบบการน าเสนอ
ผลงานแบบบรรยายหรื อ โปสเตอร์ และบทความฉบับ
สมบู ร ณ์ ได้ ร บ
ั การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)
ลักษณะที่ 2
เผยแพร่ผ ลงานศิลปะในลัก ษณะการจัด นิ ท รรศการ
หรือ การจัด การแสดง ซึ่ งเป็ นการน าเสนอผลงานศิลปะที่
เป็ นผลงานวิชาการสูส
่ าธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คั ด เลื อ ก คุ ณ ภ า พ ผ ล ง า น ก่ อ น ก า ร เผ ย แ พ ร่ จ า ก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผูท
้ รงคุณวุฒท
ิ างวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ากว่า 3 คน โดย
มีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
4. ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินยั นักศึกษา ทีร่ ะบุให้งดการเสนอชือ
่
เพือ
่ รับปริญญาชั่วระยะ เวลาหนึ่ง
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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5. ได้ดาเนินการเพือ
่ ขอรับปริญญาตามทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2 (ศึก ษารายวิช าและท าวิท ยานิ พ นธ์ ) หน่ วยกิต ตลอด
หลักสูตร 36 หน่ วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไ ม่
นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
21 หน่ วย
กิต
3) หมวดวิชาเลือก
3 หน่ วย
กิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่ วย
กิต
2. แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์) หน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่ วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไ ม่
นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
21 หน่ วย
กิต
3) หมวดวิชาเลือก
9 หน่ วย
กิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
9
หน่ วยกิต
5) การสอบประมวลความรู ้
0 หน่ วย
กิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไ ม่ นั บ
หน่ วยกิตรวม)
นัก ศึก ษาจะต้องลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าเสริม พื้ นฐานทางภาษาอังกฤษ
ตามข้อกาหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต ทีเ่ กีย่ วข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริ มพื้นฐานอืน
่ ๆ ตาม
ความเห็ นของผู้อานวยการหลักสู ตรหรือคณะกรรมการหลักสูต ร โดยพิจารณา
จากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัด เลือ ก และไม่น บ
ั รวมเป็ นหน่ วยกิต ของหลัก สู ต ร ส่วนการวัด ผล
รายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงั ต่อไปนี้
จ านวนหน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บ ัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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(English for Graduate Studies)
IDB 501
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
IDB 502
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
2. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับจานวน 21
หน่ วยกิต ดังต่อไปนี้
IDB 601 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจท
ิ ลั
3(30-6)
(International Business Management in Digital Era)
IDB 602 เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั เพือ
่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology for Business)
IDB 603 การตลาดดิจท
ิ ลั ขัน
้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Marketing)
IDB 604 การเงินเชิงประกอบการยุคดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Entrepreneurial Finance)
IDB 605 การคิดเชิงออกแบบและกฎหมายธุรกิจในบริบทดิจท
ิ ลั 3(3-0-6)
(Design Thinking and Business Laws in Digital Context)
IDB 606 วิธีวท
ิ ยาการวิจยั สาหรับธุรกิจดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Research Methodology for Digital Business)
IDB 607 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจดิจท
ิ ลั
3(30-6)
(Quantitative Analysis and Digital Business Statistics)
3. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม
่ ใดก็ได้ไม่น้อยกว่า
3 หน่ วยกิต และนักศึกษาแผน ข เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม ใดก็ได้ไม่น้อยกว่า
9 หน่ วยกิต
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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กลุ่ม วิช านวัต กรรมและการจัด การธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศ (Innovation and
International Business Management)
IDB 611 การจัดการและพฤติกรรมองค์กรข้ามชาติ
3(3-0-6)
(Global Management and Organizational Behavior)
IDB 612 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Strategic Management)
IDB 613 นวัตกรรมดิจท
ิ ลั และการเป็ นผูป
้ ระกอบการ
3(30-6)
(Digital Innovation and Entrepreneurship)
IDB 614 การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Innovation and Technology Transfer)
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจท
ิ ลั (Digital Business Technology)
IDB 621
การวิเคราะห์ขอ
้ มูลธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Data Analytics)
IDB 622
การเปลีย่ นแปลงดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Transformation)
IDB 623
วิทยาการข้อมูลเพือ
่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Data Science for Business)
IDB 624
ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Big Data in Digital Business)
กลุม
่ วิชาการตลาด (Marketing)
IDB 631 การสือ
่ สารการตลาดระหว่างประเทศและการจัดการสือ
่ 3(3-0-6)
(International Marketing Communication and Media
Management)
IDB 632 พฤติกรรมผูบ
้ ริโภคและการเข้าใจลูกค้านานาชาติ 3(3-0-6)
(International Consumer Behavior and Customer Insights)
IDB 633 การจัดการตราสินค้านวัตกรรมและกลยุทธ์
3(30-6)
(Innovative Brand Management and Strategy)
คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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IDB 634 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Product Development in Creative Marketing)
กลุม
่ วิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
IDB 641 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Reporting and Analysis)
IDB 642 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุม
่ สินทรัพย์ลงทุน 3(30-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
IDB 643 การจัด การความเสี่ย งของธุรกิจและตราสารอนุ พ น
ั ธ์ ท างการเงิน
3(3-0-6)
(Corporate Risk Management and Financial Derivatives)
IDB 644 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Innovation and Financial Technology)
กลุม
่ วิชาพิเศษ (Special)
IDB 651 โครงงานทีป
่ รึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Consultancy Project)
IDB 652 หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
3(30-6)
(Special Topics in International Digital Business)
4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
IDB 697 การสอบประมวลความรู ้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examinations)
IDB 698 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
IDB 699 วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
(Thesis)
แสดงแผนการศึกษา
แผน ก (แบบ ก2)
(การศึกษารายวิชาและทา

ชัน
้ ปี ที่ 1

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวล

คูม
่ ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563 - 2564
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วิทยานิพนธ์)

ความรู)้

ภาคการศึกษาที่ 2
IDB 605 การคิดเชิงออกแบบและ
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจในบริบทดิจท
ิ ลั
IDB 606 วิธวี ท
ิ ยาการวิจยั สาหรับธุรกิจ
ดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
IDB 607 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(3-0-6)
สถิตธิ รุ กิจดิจท
ิ ลั
IBM 699 วิทยานิพนธ์
3(0-9-5)
รวม 12 หน่ วย
กิต

ภาคการศึกษาที่ 2
IDB 605 การคิดเชิงออกแบบและ
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจในบริบทดิจท
ิ ลั
IDB 606 วิธวี ท
ิ ยาการวิจยั สาหรับธุรกิจ
ดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
IDB 607 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(3-0-6)
สถิตธิ รุ กิจดิจท
ิ ลั
IDB xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม 12 หน่ วย
กิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
IDB 601 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IDB 601 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ในยุคดิจท
ิ ลั
ในยุคดิจท
ิ ลั
IDB 602 เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั เพือ
่ ธุรกิจ
IDB 602 เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั เพือ
่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
IDB 603 การตลาดดิจท
ิ ัลขัน
้ สูง
IDB 603 การตลาดดิจท
ิ ัลขัน
้ สูง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
IDB 604 การเงินเชิงประกอบการยุคดิจท
ิ ลั IDB 604 การเงินเชิงประกอบการยุคดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่ วย
รวม 12 หน่ วย
กิต
กิต

แผน ก (แบบ ก2)
(การศึกษารายวิชาและทา
วิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษาที่ 1
IDB xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
IDB 699 วิทยานิพนธ์
3(0-9-5)

ชัน
้ ปี ที่ 2

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวล
ความรู)้

ภาคการศึกษาที่ 1
IDB xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
IDB xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
IDB 697 การสอบประมวลความรู ้
รวม 6 หน่ วยกิต 0(0-0-0)
รวม 6 หน่ วย
ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
IDB 699 วิทยานิพนธ์
คูม
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6(0-18-9)

ภาคการศึกษาที่ 2
รวม 6 หน่ วย IDB 698 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
กิต 6(0-18-9)
รวม 6 หน่ วย
กิต

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
( ไ ม่ นั บ
หน่ วยกิตรวม)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอภิปราย และการอ่าน เพือ
่ จับ
ใจความส าคัญ ของเอกสารทางวิช าการที่ใ ช้ ศ พ
ั ท์ ท่ วั ไปและศัพ ท์ เทคนิ ค การ
นาเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทัง้ ด้านการพูดและการ
เขียน
Development of listening and reading skills to conceptualize
main points of complex technical and non-technical texts, skills in
presenting viewpoints giving arguments and counter
arguments both orally and in writing.
IDB 501
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด บทบาทและหน้าที่ของนักการตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ก ารวิ เ ค ราะห์ พ ฤ ติ ก ร รม ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ารแ บ่ ง ส่ ว น แ บ่ ง ต ลาด ก ารก าห น ด
กลุ่มเป้ าหมาย การสร้างตราสินค้า การกาหนดตาแหน่ งตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมทางการตลาด ผลิต ภัณฑ์ การตัง้ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่งเสริมการตลาด
Introduction
to
marketing;
marketer’s
roles
and
responsibilities; strategic marketing planning; internal and
external environment analysis; consumer behavior analysis;
market segmentation; targeting; branding; brand and product
positioning; marketing mix; product; price; place; promotion.
IDB 502
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
คูม
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วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเครื่อ งมื อ ในการวิเคราะห์ ท างการเงิน ปั ญ หาของการ
จัดการการเงิน การวิเคราะห์สดั ส่วนการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด การ
วางแผนการใช้สินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์สดั ส่วนการลงทุน การวัดความเสีย่ ง
และต้น ทุ น ของเงิน ทุ น นโยบายโครงสร้างการลงทุ น การวิเคราะห์ มู ล ค่าของ
บริษท
ั นโยบายเงินปันผล การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางการเงินเพือ
่ การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
Objectives and tools of financial analysis; problems of
financial management; ratio analysis; cash flow projection; fixed
assets planning; capital investment analysis; measurement of
risks and cost of capital; capital structure policy; value of firm
analysis; dividends policy; financial planning and control;
application of financial information to develop operational
business strategy.
2. หมวดวิชาบังคับ
IDB 601
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(International Business Management in Digital Era)
ความรูเ้ บื้องต้นแนวคิดการจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนวัตกรรมของธุรกิจ
ดิจิทลั ระหว่างประเทศ ความรูพ
้ ื้นฐานของธุรกิจระหว่า งประเทศและธุรกิจดิจิทลั
โมเดลทางธุ ร กิจ เช่ น การค้า ระหว่า งหน่ ว ยธุ ร กิจ กับ ผู้บ ริโ ภค การค้าระหว่า ง
หน่ วยธุรกิจกับหน่ วยธุรกิจ ตัวกลางทางธุรกิจ นวัตกรรมดิจิทลั และดิสรัปชันใน
ธุ ร กิ จ แนวทางและกลยุ ท ธ์ เชิ ง นวัต กรรมในการจัด การดิส รัป ชัน พฤติก รรม
องค์กรเพือ
่ นวัตกรรมเชิงดิสรัปชัน
Introduction to managerial, economics and innovation aspects
of international digital business; foundations of international
business and digital business; business model: business-toconsumer (B2C), business-to-business (B2B), intermediation;
digital innovation and disruption in business; innovative
approaches and strategies to handling disruption; organizational
behaviors towards disruptive innovation.
IDB 602
เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั เพือ
่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology for Business)
นิ ย ามธุ รกิจดิจิท ลั การประยุก ต์ เทคโนโลยีดิจิท ลั ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมใหม่
และอุ ต สาหกรรมดัง้ เดิม ประเด็ น เกี่ย วกับ เว็ บ และโปรแกรมประยุก ต์ ในด้าน
คุณลักษณะ การพัฒนา และวงจรชีวต
ิ การออกแบบเว็บ แนวโน้มและเทคโนโลยี
ใหม่ การฝังเทคโนโลยีใหม่ในองค์กร การพัฒนาความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
ผ่านเทคโนโลยี การนาทีมเวนเจอร์และระบบเชิงเทคโนโลยีสงั คมทีห
่ ลากหลายมา
คูม
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สร้า งโมเดลดิ จิ ท ลั ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น ระบบนิ เวศทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การสร้า งและ
พัฒนาแผนการเปลีย่ นแปลงดิจท
ิ ลั ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Defining digital business; adopting new digital technology in
new and traditional industry sector; web and applications:
characteristics, development and life cycle; web design; new
trends and technologies; embedding new technology in
organizations; developing competitive advantages through
technology; diverse venture teams and socio-technical systems
needed to create successful digital models; sharing economy;
ecosystem; IT in supply chain management; creation and
development of a digital transformation plan; cyber security.
IDB 603
การตลาดดิจท
ิ ลั ขัน
้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Marketing)
เส้ น ทางของผู้ บ ริ โ ภค พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ กรวย
การตลาดและการหาภาวะทีเ่ หมาะสม การเสนอผลิตภัณฑ์ดจิ ท
ิ ลั พาณิชย์สือ
่ สังคม
โลจิสติกส์และการส่งมอบ การตลาดเชิงประสิทธิภ าพ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสิร์จเอนจิน การทาการตลาดบนเสิร์จเอนจิน เครือข่ายสือ
่ สังคม สือ
่ เพือ
่ การค้นหา
การตลาดวี ดี โ อ การเข้ า หาเป้ าหมายอี ก ครั้ง กลยุ ท ธ์ ดิ จิ ท ลั เชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การตลาดเชิงบุ คคล การตลาดเชิงประสบการณ์ การตลาดเชิงไวรัล การตลาดท
ราฟฟิ คสายมืด การจัดการวิกฤต
Customer journey; performance e-commerce; funnel
marketing and optimization; digital product offerings; social
commerce; logistics and delivery; performance marketing; search
engine optimization; search engine marketing; social network;
search media; video marketing; retargeting; performance digital
strategy; personalized marketing; experience marketing; viral
marketing; dark traffic marketing; crisis management.
IDB 604
การเงินเชิงประกอบการยุคดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Entrepreneurial Finance)
ความรูเ้ บื้องต้นการเงินสาหรับ ผู้ป ระกอบการและการวางแผนทางการเงิน
บทบาทและหน้ าที่ข องผู้อานวยการสายการเงิน พื้ นฐานมูลค่าของเงินตามเวลา
อัต ราดอกเบี้ ย การเมินมู ลค่าตราสารหนี้ การประเมินตราสารทุน การประเมิน
มูลค่าโครงการปัจจุบน
ั และการประเมินการลงทุนในประเด็นอืน
่ ๆ การประเมิน
กระแสเงินสดแบบคิดลด และการวิเคราะห์โครงการ อัตราผลแทนและความเสีย่ ง
คูม
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เส้นกลุ่มหลักทรัพ ย์ ต้นทุนเงินทุน และ งบจ่ายลงทุน อัตราเงินทุนถัวเฉลี่ย และ
การประเมิน มู ล ค่า บริษ ัท การวางแผนทางการเงิน ระยะยาว การวางแผนทาง
การเงินระยะสัน
้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ การเพิม
่ การจัดหาเงินทุน การ
ออกตราสารทางการเงิน การออกเหรียญดิจิทลั หรือโทเคน รวมถึงการระดมทุน
ผ่านเหรียญดิจิทลั การพิจารณาตราสารหนี้ และการนโยบายการจ่ายปันผล การ
ควบรวมและการซื้ อ กิ จ การ การควบคุ ม ธุ ร กิ จ และการจัด การทางการเงิน
ระหว่างประเทศ
Introduction of entrepreneurial finance and financial planning,
the main role of a chief financial officer; introduction and studying
of time value of money, interest rates and bond valuation, stock
valuation; net present value and other investment criteria,
discounted cash flow valuation and project analysis; risk and
return and the security market line, cost of capital and capital
budgeting; weighted-average cost of capital and company
valuation; long-term financial planning, short-term financial
planning and working capital management; the raising of venture
capital and issuing securities; digital coins or cryptocurrencies
including Initial Coin Offerings (ICOs); review of debt and
dividend payout policy; mergers, acquisitions, and corporate
control; international financial management.
IDB 605
การคิดเชิงออกแบบและกฎหมายธุรกิจในบริบทดิจท
ิ ลั 3(3-0-6)
(Design Thinking and Business Laws in Digital Context)
แนวคิด หลักการ กระบวนการและเครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการคิดทางการออกแบบ
เพื่อนวัตกรรม การออกแบบผลิต ภัณฑ์ บริการและธุรกิจ การพิจารณาหลักการ
ของทรัพ ย์ สิน ทางปัญ ญา ลิข สิ ท ธิ ์ สิท ธิบ ต
ั ร เครื่อ งหมายการค้า การสร้า งและ
ป้ องกัน ทรัพ ย์ สิน ทางปัญ ญาในบริบ ทของพาณิ ช ย์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การพิจารณา
องค์ประกอบพื้นฐานของสัญญา การสร้าง การตีความ และการบังคับใช้ ธุรกรรม
ออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเชิงพาณิ ชย์ผ่านอินเทอร์เน็ ต กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การสารวจกฎหมายละเมิดทั่วโลก เช่น การหมิ่นประมาท การ
โกง การคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอาญาและกฎหมายคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
Concept, principle, process and tools used in design thinking
for innovation; product, service, and business design; review of
intellectual property concepts: copyrights, patents, trademarks;
the creation and protect intellectual property in the context of ecommerce; consideration of contract basics: the creation,
interpretation and enforcement of online transaction as they relate
to the conduct of commercial transactions over the internet;
personal data protection law; survey of tort law around the world:
คูม
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defamation, information theft, fraud and privacy protections,
criminal and consumer law.
IDB 606
วิธีวท
ิ ยาการวิจยั สาหรับธุรกิจดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Research Methodology for Digital Business)
การกาหนดและสร้างหัวข้อวิจยั ที่เหมาะสม การออกแบบการวิจยั การวิจยั
ขั้น ปฐมภู มิ แ ละทุ ติย ภู มิ วิ ธี ก ารวิจ ยั เชิ ง ปริม าณ วิธี ก ารวิจ ยั เชิ ง คุ ณ ภาพ การ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ
้ มูล การใช้วรรณกรรมทีม
่ ีอยู่ การคิดและเขียนเชิ ง
วิพากษ์ การเขียนเค้าโครงงานวิจยั สาหรับธุรกิจดิจท
ิ ลั
Identifying and developing suitable research topic areas;
research design; primary and secondary research; quantitative
research methods; qualitative research methods; presenting data;
analyzing data; applying existing literature; critical thinking and
writing; writing a research proposal for digital business.
IDB 607
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis and Digital Business Statistics)
สถิติข น
้ ั สู งส าหรับ ธุ รกิจดิจิท ลั ข้อ มู ลและการคิด ทางสถิติ การใช้ SPSS,
STATA, SAS หรื อ MATHLAB ส าหรับ การวิเคราะห์ ก ราฟ สถิติพ รรณนา
การกระจายตัว ของตัว อย่ า ง สถิ ติ อ้ า งอิ ง จากตัว อย่ า งเดี ย ว สองตัว อย่ า ง สาม
ตัวอย่าง หรือ มากกว่าสามตัวอย่าง การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยพหุ คูณ และ
โมเดล พื้ นฐานการวิเคราะห์ แ ละการทดสอบนอนพาราเมตริก พื้ นฐานอนุ ก รม
เวลา
Advanced statistics for digital business; data and statistical
thinking; using SPSS, STATA, SAS or MATHLAB for graph
analysis; descriptive statistics; sampling distribution; inferential
statistics based on a single sample, two samples, three and more
than three samples; linear regression; multiple regression and
modeling; basics of non-parametric analysis and testing; basics of
time series.
3. หมวดวิชาเลือก
นัก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าจากกลุ่ ม ใดก็ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 หน่ วยกิ ต
สาหรับแผน ก แบบ ก2 และ 9 หน่ วยกิตสาหรับแผน ข
กลุ่ม วิช านวัต กรรมและการจัด การธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศ (Innovation and
International Business Management)
IDB 611
การจัดการและพฤติกรรมองค์กรข้ามชาติ
3(3-0-6)
(Global Management and Organizational Behavior)
คูม
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ความรูเ้ บื้ อ งต้น โลกาภิวต
ั น์ แ ละการจัด การข้ามชาติ พฤติก รรมองค์ ก รใน
สภาพแวดล้อมข้ามชาติ การเข้าใจพฤติกรรมบุคคลในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ
ให้ แ ก่บุ ค คลในสภาพแวดล้อ มข้ามชาติ การจัด การกลุ่ม งานและที ม งาน การ
จัด การที ม เสมื อ น การฝึ กการเป็ นผู้นาและผู้บ ริห าร การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
สือ
่ สารในองค์กร การจัดการอานาจและความขัดแย้งในทีท
่ างาน การตัดสินใจใน
สถานการณ์ ระหว่างประเทศ การจัดการความเครียดและการสร้างความเป็ นอยู่ที่
ดีในทีท
่ างาน การจัดการการเปลีย่ นแปลงและการปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ การ
จัด การสายอาชี พ ในบริบ ท
ั ข้ามชาติ องค์ ก ารการค้าระหว่างประเทศ องค์ ก ารที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การท าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การจัด การความหลากหลายและ
ประเด็นวัฒ นธรรมข้ามชาติ สถานการณ์ ด้านการเมือ งและทิศทางการท าธุรกิ จ
ระหว่างประเทศ การรวมกลุม
่ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Introduction to globalization and global management;
organizational behavior in a global environment; understanding
individual behavior in organizations; motivating people in a global
environment; managing work groups and teams; managing virtual
teams; leadership and executive coaching; enhancing effective
communication in organizations; managing power and conflict in
the workplace; decision making in the international arena;
managing stress and enhancing well-being at work; change
management and culture reengineering; managing careers in
global contexts; international trade organization, organizations
related to international business; managing diversity and crosscultural issues; politic situation and international business
direction; international joint economic cooperation.
IDB 612
การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Strategic Management)
ความรูเ้ บื้องต้นประเด็นเชิงองค์กรและการจัดการทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการ
บริษ ัท ข้ามชาติ การวางแผนเชิงกลยุท ธ์ระหว่างประเทศและการดาเนิ นการใน
บริษท
ั ข้ามชาติ กลยุทธ์สาหรับการแข่งขันระหว่างประเทศ การผลิตและการเอาท์
ซอร์ ซ ระหว่างประเทศ กิจการร่วมค้าและพัน ธมิต รเชิงกลยุท ธ์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างองค์กรบริษท
ั ข้ามชาติ การควบคุมในการเอาท์ซอร์ซ การควบคุมการ
ด าเนิ น การระดับ นานาชาติ เทคโนโลยีภ ายในและภายนอกองค์ ก ร การจัด การ
ความรู ้ การเจรจาและการตัดสินใจข้ามวัฒนธรรม แรงจูงใจและความเป็ นผู้นา
ในการจัดการระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ สังคม
ระหว่างประเทศและความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมขององค์กร
Introduction to organizational and managerial issues
associated with the operation of multinational companies (MNCs);
international strategic planning and implementation in MNCs;
คูม
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strategies for international competition, international production
and outsourcing; international joint ventures and strategic
alliances; organizational structure of MNCs; control in
outsourcing; control in international operations; intra and inter-firm
technology; knowledge management; cross-cultural negotiation
and decision making; motivation and leadership in international
management; international human resource management;
international social and ethical responsibility of firms.
IDB 613
นวัตกรรมดิจท
ิ ลั และการเป็ นผูป
้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Digital Innovation and Entrepreneurship)
การเรียนรู ้ และสารวจนวัตกรรมเชิงคุณค่า ระบบนิเวศ และระบบปฎิบตั ก
ิ าร
ทางธุรกิจ นวัต กรรมในกระบวนการท างาน สินค้า เทคโนโลยี การบริก าร และ
โมเดลธุรกิจ ขัน
้ ตอนและโมเดลทีส
่ ร้างมูลค่าในธุรกิจใหม่ในการแข่งขันทีส
่ ูง เต็ม
ไปด้ว ยสภาพแวดล้อ มแห่ ง เทคโนโลยี การใช้ วิท ยาศาสตร์ ใ นการให้ บ ริก าร
ตรรกะ แนวการคิด เพือ
่ พัฒนาธุรกิจดิจท
ิ ลั การระดมทุน
Study and survey of value-based innovation; digital business
ecosystems and platform ecosystems; innovations in processes,
products, technology, services, and business models; methods
and models to create new business value in highly competitive
and technology-rich environments; employing emerging service
science and service logic/thinking approaches to the development
of the digital business solutions; fund raising.
IDB 614
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Innovation and Technology Transfer)
นวัตกรรมและความสาคัญการประเมินนวัตกรรม ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับข้อจากัด ทางการตลาดและโอกาส ช่องทางในการหาผลประโยชน์
เชิงพาณิ ชย์ การป้ องกัน และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของเทคโนโลยี
นวัต กรรม ในการสร้า งคุ ณ ค่า ทางสัง คม และการพัฒ นาที่ย่ งั ยื น บทบาทของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มของการแบ่งปันทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าถึง
การพัฒ นาใหม่ ๆ การประเมินกลยุทธ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ เชิงพาณิ ช ย์
บทบาทของสถาบันการศึกษา ศูนย์บม
่ เพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุ น
ผลักดันนวัตกรรม
Innovation and its significance; evaluation of innovation;
aligning technological potential with market constraints and
opportunities; pathways to commercial exploitation; protecting
and managing intellectual property portfolio;
the role of
technology innovation in social value creation and sustainable
คูม
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development; the role of technology is the rise of the sharing
economy; assessing new developments; aligning organizational,
entrepreneurial and technological trajectories;
evaluating
commercial exploitation strategies; the role of the university,
incubators, science parks in supporting innovation.
กลุม
่ วิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจท
ิ ลั (Digital Business Technology)
IDB 621
การวิเคราะห์ขอ
้ มูลธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Data Analytics)
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล และการขับ เคลื่อ นด้ ว ยข้ อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ การ
วิเคราะห์แบบพื้นฐาน หลักการทาข้อมูลให้เห็นภาพ เครือ
่ งมือในการทาข้อมูลให้
เห็นภาพ การวิเคราะห์เชิงการทานาย เครือ
่ งมือขัน
้ สูงสาหรับการวิเคราะห์ขอ
้ มู ล
หลักการของฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยการวิเคราะห์ขอ
้ มูล ความท้าทายและปัญหาทาง
ธุรกิจด้านข้อมูล การแก้ปญ
ั หาธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ขอ
้ มูล
Data analytics and data-driven decision making; descriptive
analytics; Data visualization principles; tools for data visualization;
predictive analytics; advanced tools for data analytics; principles
of databases; data management; programming for data analytics;
data analytics solutions development; data-related business
challenges and problems; business solutions with data analytics.
IDB 622
การเปลีย่ นแปลงดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Transformation)
การเปลี่ย นแปลงดิ จิท ลั จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปสู่ แ พล็ ต ฟอร์ ม ผลกระทบของ
เครือข่าย แนวคิดการเปลีย่ นแปลงดิจิทลั ตลาด สิ่งแวดล้อม และโครงสร้าง การ
ออกแบบโมเดลธุรกิจดิจท
ิ ลั เพือ
่ ความสาเร็จ การเปิ ดตัวและการสร้างความเติบโต
แพล็ตฟอร์มดิจท
ิ ลั การใช้นวัตกรรมเปิ ดให้เป็ นประโยชน์ การควบคุมดูแลแพล็ต
ฟอร์ ม ดิจิท ลั กลยุ ท ธ์ แ ละการแข่ง ขัน ในยุ ค ดิจิท ลั การเปลี่ย นแปลงดิจิท ลั ข้า ม
อุตสาหกรรมเพือ
่ มุมมองในอนาคต
Digital transformation: from products to platforms, network
effects; digital transformation concepts: markets, environment,
and structure; designing your digital business model for success;
launching and growing a digital platform; leveraging open
innovation; governing digital platform; strategy and competition in
the digital age; digital transformation across industries for a
futuristic view.
คูม
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IDB 623
วิทยาการข้อมูลสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Data Science for Business)
ความรูเ้ บื้ องต้นการคิดวิเคราะห์ ข้อ มูล ปัญ หาทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิทยาการข้อมูล ความรูเ้ บื้องต้นโมเดลการทานายและการเรียนรูเ้ ครือ
่ ง
การเรีย นรูแ
้ บบมี ต วั อย่า งและไม่มี ต วั อย่าง ปัญ ญาประดิษ ฐ์ เหมื อ งข้อ มู ล การ
เลือกใช้โมเดลกับข้อมูลที่เหมาะสม การใช้โมเดลทีต
่ รงกับข้อมูลมากเกินไปและ
การหลีกเลีย่ ง ความเหมือน ความใกล้เคียง และการจัดกลุม
่ การคิดวิเคราะห์เพือ
่
การตัดสินใจ การนาเสนอประสิทธิภาพโมเดลให้เห็นภาพ การสร้างตัวแทนและ
การขุด ค้นข้อความ งานและเทคนิ ค อื่น ๆ ของวิท ยาการข้อ มู ล การประยุก ต์ ใช้
วิทยาการข้อมูลกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
Introduction to data-analytic thinking; business problems and
data science solutions; introduction to predictive modeling and
machine learning; supervised and unsupervised learning; artificial
intelligence; data mining; fitting a model to data; overfitting and its
avoidance; similarity, neighbors and clusters; decision analytic
thinking; visualizing model performance, representing and mining
text; other data science tasks and techniques; applying data
science with business strategy.
IDB 624
ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจดิจท
ิ ลั
3(3-0-6)
(Big Data in Digital Business)
โอกาสทางธุรกิจในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลชาญฉลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ
สาหรับข้อมูลขนาดใหญ่และข่าวกรองธุรกิจ การวิเคราะห์การเดินทางลูกค้า การ
วิเคราะห์ พ ฤติก รรม การวิเคราะห์ ก ารพู ด คุย วิธี เทคนิ ค และเครื่องมื อ สาหรับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศขนาดใหญ่ การนาเสนอข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้เห็นภาพ การพัฒนากลยุทธ์ขอ
้ มูลขนาดใหญ่ ประเด็นทางสายอาชีพ
การเป็ นผูน
้ า และจริยธรรมในการแก้ปญ
ั หาข้อมูลขนาดใหญ่
Business opportunity in the era of Big Data; Smart Data;
business analysis for big data and business intelligence: customer
journey analytics; behavior analytics; chat analytics; methods,
techniques and tools for Big Data; data and information
management for Big Data; Big Data visualization; developing a
Big Data strategy; professional, leadership and ethical issues in
Big Data solutions.
กลุม
่ วิชาการตลาด (Marketing)
IDB 631
ก าร สื่ อ ส าร ก าร ต ล าด ร ะห ว่ า งป ร ะเท ศ แ ล ะก าร จัด ก าร สื่ อ
3(3-0-6)
คูม
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(International Marketing Communication and Media
Management)
ความรูพ
้ ื้นฐานของการสือ
่ สารการตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎี
กลยุทธ์การตลาดข้ามชาติ การสือ
่ สารการตลาดระหว่างประเทศ สื่อออนไลน์ ใน
การตลาดระหว่างประเทศ ส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศ กลุม
่ เป้ าหมาย
การตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละตราสิ น ค้ า ในการตลาดระหว่ า งประเทศ
กระบวนการสือ
่ สาร การโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์และสือ
่ ภาพการจัดการตรา
สินค้าและบรรจุภ ณ
ั ฑ์ การตลาดทางตรง สื่อดิจิทลั และการโต้ต อบ การส่งเสริม
การขาย การขายสินค้าและจุดขาย การประชาสัมพันธ์และเอกลักษณ์ องค์กร การ
จัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า การวางผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน การขายส่วน
บุคคลและการจัดการการขาย การจัดการสือ
่ เก่าและสือ
่ ใหม่
Principle
knowledge
on
international
marketing
communication; global strategic marketing concepts and theories;
online media in international marketing; international marketing
mix, targeted audience; product and brand decision in
international marketing; communication process; advertising;
strategy and media planning; image, brand management and
packaging; direct marketing; digital and interactive media; sales
promotion, merchandising and point of sale; public relations and
corporate identity; exhibitions, trade shows, product placement
and sponsorship; personal selling and sales management;
managing old and new media.
IDB 632
พฤติกรรมผูบ
้ ริโภคและการเข้าใจลูกค้านานาชาติ
3(30-6)
(International Consumer Behavior and Customer Insights)
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาผูบ
้ ริโภค ความเข้าใจผูบ
้ ริโภคในตลาดข้าม
ชาติ วัฒ นธรรมผู้บริโภคในตลาดข้ามชาติ ประสบการณ์ ผู้บริโภค การตัดสินใจ
ของผูบ
้ ริโภค ความพึงพอใจของผูบ
้ ริโภค การประเมินของผูบ
้ ริโ ภค การจัดกลุ่ม
ผูบ
้ ริโภคในยุคสมัยใหม่ พฤติกรรมผูบ
้ ริโภคเชิงรุกและเชิงรับ ผู้บริโภคแบบมือ
อาชีพ
A concepts and theories in consumer studies; understanding
consumers in global market; consumer culture in global market;
consumer experiences, consumer purchase decisions; consumer
satisfaction; consumer evaluations; a typology of consumer in a
new era; active and passive consumer behavior; consumer as a
prosumer.
IDB 633

การจัดการตราสินค้านวัตกรรมและกลยุทธ์

คูม
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(Innovative Brand Management and Strategy)
ทฤษฎีในการจัดการตราสินค้า มู ลค่าของตราสินค้าในการตลาดและธุรกิจ
การสร้างตราสินค้า มูลค่าของตราสินค้าต่อผูบ
้ ริโภค บริษท
ั และร้านค้าปลีก การ
ก าหนดต าแหน่ ง ตราสิน ค้า ความเป็ นผู้น าด้านต้น ทุ น กลยุ ท ธ์ ก ารสร้างความ
แตกต่าง ความหลายหลายของตราสินค้า ประเภทของตราสินค้า การออกแบบ
และสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเครือ
่ งหมายการค้าและคาโฆษณา ผูส
้ นับสนุน ผูน
้ า
เสนอ ตัวแทนของตราสินค้า การปรับปรุงตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า
Theories in brand management; value of a brand in a
marketing and business; building brand, value of brand creation;
value of a brand to consumer, firm and retailer; brand positioning;
cost leadership, differentiation strategy; brand diversity: types of
the brands; logo and slogan innovative design and creation;
endorser, presenter and ambassador; re-branding; brand equity.
IDB 634
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Product Development in Creative Marketing)
ทฤษฎี เทคโนโลยี และการใช้งานจริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
และการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แนวทางบูรณาการสาหรับการออกแบบและ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ทัก ษะของนวัต กรรมและวิธี ก ารใช้ ท ก
ั ษะภายในบริบ ทของ
กรอบกลยุท ธ์ก ารตลาด ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ กระบวนการพัฒ นาและ
การจัด การผลิต ภัณ ฑ์ ความสัม พัน ธ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ ที่จ บ
ั ต้อ งได้แ ละตราสิน ค้า
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างต้ นแบบ
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ การป้ องกันการออกแบบและสิทธิ ์
ในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์งาน การเปลี่ยนแปลง
ตลาดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในมุมมองของการร่วมสร้าง
คุณค่า
Theories, technologies and practical applications in the
product design; development and management over a product life
cycle; an integrated approach for product design and
development; skills of innovation and how to apply skills within the
context of a marketing strategy framework: product design,
development and management process; relationship of tangible
product and brand; creativity and innovation in product design;
product prototyping; product performance test; design protection
and intellectual property rights; exploiting ideas for creating work;
product market transformation; product development and
innovation in a perspective of value co-creation.
กลุม
่ วิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
คูม
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IDB 641
ก า ร ร า ย ง า น ง บ ก า ร เงิ น แ ล ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง ก า ร เงิ น
3(3-0-6)
(Financial Reporting and Analysis)
โครงสร้างองค์กร ประเด็นในเรื่องของตัวแทน การทบทวนงบทางการเงิน
และบัญ ชี ผู้ ใ ช้ ง บการเงิน และงบทางการเงิน ต่ า ง ๆ เข้ า ใจถึ ง กรอบระเบี ย บ
ข้อบังคับในการรายงาน และวิเคราะห์งบทางการเงิน การตีความงบการเงินของ
บริษท
ั เช่น ผลการดาเนิ นและประสิทธิภ าพของธุรกิ จ การจัดการในส่วนต่าง ๆ
เพือ
่ การผลักดันไปยังผลการดาเนินงานรวม การบริหารจัดการสภาพคล่อง และ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ โครงสร้างการเงิน และ การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
ของบริษท
ั ทีส
่ าคัญต่อนักลงทุน การวิเคราะห์ขอ
้ มูลทางบัญชีใช้ งบกระแสเงินสด
และงบทางการเงิน อืน
่ ๆ
Structure of organization, principals and agent issues;
introduction and review of financial accounting, accounting users
and contents of financial statements; Understanding the
international regulatory framework for financial reporting; analysis
and interpretation of company financial statements, such as
business performance and efficiency, operating segments and
contribution to overall performance, liquidity and working capital
management, introduction to financial structure and analysis of
investor ratios; analysis and interpretation of company accounting
information using cash flow statements; construction, analysis
and interpretation of consolidated financial statements.
IDB 642
การวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละการจัด การกลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ ล งทุ น
3(3-0-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
สภาพแวดล้อมการลงทุน สินทรัพย์ตา่ งๆ ตราสารหนี้ และตราสารทุน หุน
้ ไอ
พีโอ สิทธิใ์ นการซื้อหุน
้ และตราสารหนี้ แปลงสภาพ การจัดการความเสีย่ ง เข้าใจ
ถึงอัต ราผลตอบแทนและความเสี่ย ง การจัด สรรสิน ทรัพ ย์ และเส้น ห ลัก ทรัพ ย์
ทฤษฎีการจัดการพอร์ตหุ้นสามัญและหุ้นกู้ พอร์ตการลงทุน การตัดสินใจในการ
บริหารพอร์ตลงทุน การประเมินผลการดาเนินงาน ทบทวนและศึกษาโครงสร้าง
การเงิน และโอกาสการลงทุ น เช่ น ราคา การเคลื่อ นไหวของราคา ผลการ
ด าเนิ น งาน ของหุ้ น ไอพี โอใน ระยะสั้น และระยะยาว มู ลค่ า ก าร ลงทุ น ใน
ข้อเสนอแนะของนักวิเคราะห์
Investment environment and asset classes: bonds and stock,
IPO, warrants and convertible bonds, risk management;
understanding the return, risk, asset allocation and the security
market line; theories of active portfolio management; equity
portfolio investments, bond portfolio management; execution of
คูม
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portfolio decisions and performance evaluations; Review and
studying of financial anomalies and investment opportunities:
price and style momentum, IPO short- and long-run performance,
investment value of analyst recommendations.
IDB 643
การจัด การความเสี่ย งของธุรกิจและตราสารอนุ พ น
ั ธ์ท างการเงิน
3(3-0-6)
(Corporate Risk Management and Financial Derivatives)
ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอน ระบุถงึ ความเสีย่ ง ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตรา
ดอกเบี้ ย สิน เชื่อ ความเสี่ย งตลาดการเงิน การประเมิน มู ลค่าสิน ทรัพ ย์ การจัด
อันดับความน่ าเชือ
่ ถือในการปล่อยเงินกูใ้ ห้ผบ
ู้ ริโภค ความเสีย่ งทางการเมือง และ
ประเทศ บทนาตราสารอนุ พ น
ั ธ์ กลไกตลาดซื้ อ ขายสินค้าล่วงหน้ า การป้ องกัน
ความเสีย่ งโดยใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ ส การประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การ
ทาสว๊อป อ็อ ปชั่น และ กลยุท ธ์ต่าง ๆ แบบจาลองการกาหนดราคาแบบทวินาม
แบบจาลองแบล็ ค -โชลส์ และประเด็ น ปัจจุบ น
ั ในเรื่อ งเกี่ย วกับ ตราสารอนุ พ น
ั ธ์
และกฎระเบียบต่าง ๆ
Risk and uncertainty, risk identification, capital interest rate
risk, credit risk and market risk; market risk: evaluation of assets
and asset protection; credit risk: corporate, consumer and
sovereign, credit risk ratings, credit risk in consumer lending;
political risk and country risk; introduction to derivatives;
mechanism of futures markets; hedging with futures and interest
rates; futures and forward pricing; introduction to swaps;
introduction to stock options and option strategies; Binomial
option pricing and Black-Scholes-Merton Model; The Greeks and
Volatility Smiles; Value at Risk; credit risk and derivatives; current
topics in financial derivatives, legal and regulatory issues.
IDB 644
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Innovation and Financial Technology)
บทนาเทคโนโลยีทางการเงิน สกุลเงินดิจิทลั บล็อกเชน เข้าใจสกุลเงินดิจท
ิ ลั
บล็ อ คเชน ความมั่น คงปลอดภัย และอาชญากรรมทางไซเบอร์ การเงิน ดิจิท ลั
ทางเลือกทางการเงิน บล็อคเชน และการประยุก ต์ใช้ในอุ ต สาหกรรม และการ
ให้บ ริการทางการเงิน หลักการในการเปิ ดข้อมูลและกระจายข้อมู ลในเครือข่าย
ฟัง ก์ ช่ น
ั แฮช และการใช้ ใ นรู ป แบบของบล็ อ กเชน หลัก การในการขุ ด เหรี ย ญ
ดิจิท ลั และระบบการกระจายศู น ย์ ข องสกุ ล เงิน ดิจิท ลั การประยุ ก ต์ ใช้ ส กุ ล เงิน
ดิจท
ิ ลั ในการเงิน กฎระเบียบของเทคโนโลยีการเงิน จริยธรรม และความท้าทาย
Introduction
to
Financial
Technology
(Fintech),
cryptocurrencies and blockchain; understanding blockchain and
คูม
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cryptocurrencies; cybersecurity and crime; digital finance and
alternative finance; blockchain and its application in industry and
financial services; the concept of an open distributed ledger; hash
function and its use in forming a blockchain; the concept of mining
and decentralized cryptocurrencies; Bitcoin and other
cryptocurrencies; Ethereum, smart contract and its application in
finance; fintech regulation, ethics and challenges.
กลุม
่ วิชาพิเศษ (Special)
IDB 651
โครงงานทีป
่ รึกษาธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Consultancy Project)
รายวิช านี้ มุ่งฝึ กผู้เรียนให้เป็ นที่ป รึก ษาธุรกิจจริงและพัฒ นาทัก ษะสาคัญ ที่
จาเป็ นในหน้าทีก
่ ารเป็ นทีป
่ รึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชานี้ให้โอกาสผูเ้ รียน
ใช้ความรูใ้ หม่ในเชิงปฏิบ ต
ั ิในสถานการณ์ การให้คาปรึกษาจริง เป้ าหมายของ
วิชาเพือ
่ พัฒนาทักษะด้าน (1) การปฏิบตั ก
ิ ารในการวิเคราะห์ธุรกิจ ตลอดจนการ
้
ใช้เครือ
่ งมือและเทคนิคในการให้คาปรึกษา และการจัดการประเด็นทีอ
่ าจเกิดขึน
ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ (2) การท างานเป็ นที่ป รึก ษาธุรกิจอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ
รายวิช านี้ ย งั คานึ งถึงการก าหนดกลยุท ธ์ ที่ป ระสบความสาเร็ จในการจัด การกับ
บริบ ทที่ยาก เช่น ข้อ กาหนดในตอนเริ่ม ต้นที่ไม่ช ด
ั เจน หรือสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
This subject introduces students to the practical reality of
becoming an effective business consultant and the key skills
required to function as an effective consultant; the subject gives
students an opportunity to put their new knowledge into practice in
a real consulting situation; the broad aims of the subject are to
develop skills in (1) effective practice of implementing business
analysis and consulting tools and techniques and an appreciation
of the issues which may arise (2) functioning as an effective
business consultant; the subject will also be concerned with
identifying successful strategies for coping with difficult contexts,
such as vague initial specifications or a rapidly changing
environment.
IDB 652
หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจท
ิ ลั ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Special Topics in International Digital Business)
การศึกษาในความก้าวหน้าทางวิชาการและหัวข้อพิเศษทีน
่ ่ าสนใจอืน
่ ๆ ซึ่ง
ผู้อ านวยการหลัก สู ต รจะเลื อ กหัวข้อ ทางด้านธุ ร กิจดิจิท ลั ระหว่างประเทศ เพื่อ
้ ในหัวข้อระดับสูงขึน
้
สร้างโอกาสให้นกั ศึกษามีความเข้าใจเชิงลึกมากขึน
คูม
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Recent advancement and other topics of interest selected by
the program director in international digital business to provide
and opportunity for students to gain an in-depth understanding of
more advanced topics.
4. หมวดวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
IDB 697
การสอบประมวลความรู ้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examinations)
ศึ ก ษ าร าย วิ ช าบั ง คับ ให้ ค ร บ ถ้ ว น ห รื อ โด ย ค ว าม เห็ น ช อ บ จาก
ผูอ
้ านวยการหลักสูตร
การสอบประมวลความรู ้ : เกณฑ์การสอบผ่านต้องอยูใ่ นระดับขัน
้ พอใจ (S)
Comprehensive Examination: Criteria to pass the exam is S
grade.
IDB 698
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
การศึกษาเชิงลึกในปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบน
ั การประยุกต์ใช้วธิ ีวิทยาการ
วิจ ยั ในการก าหนดปัญ หา และน าเสนอแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ส ามารถแก้ไ ข
ปัญหาได้ ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ทป
ี่ รึกษาอย่างใกล้ชด
ิ
In-depth study of current business problems, apply research
methodology to define the problem, and propose the workable
solution under close supervision by the advisor.
IDB 699
วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
(Thesis)
ศึ ก ษ าร าย วิ ช าบั ง คับ ให้ ค ร บ ถ้ ว น ห รื อ โด ย ค ว า ม เห็ น ช อ บ จาก
ผูอ
้ านวยการหลักสูตร
การเขี ย นเค้า โครงงานวิจ ยั การออกแบบการวิจ ยั การท าวิจ ยั การเขี ย น
บทความการวิจยั การเขียนวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลการวิจยั
Research proposal writing; research design; researching;
research article writing; thesis writing; research presentation.
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
1. คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาค้นคว้าในประเด็นทีส
่ นใจหรือมีความถนัดเพือ
่ กาหนดเป็ นหัวข้อ
วิจ ยั โดยนัก ศึ ก ษาจะต้ อ งจัด ท ารายละเอี ย ดของโครงการวิ จ ยั ประกอบด้ ว ย
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ความ ส าคัญ แ ละปั ญ ห าของก ารศึ ก ษ า วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบ เข ต ตลอดจน
วิธี ด าเนิ น การวิจยั เพื่อ เสนอขออนุ ม ต
ั ิต่อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การศึก ษาค้น คว้า อิส ระ หลังจากนั้น จึงด าเนิ น การพัฒ นาเครื่อ งมื อ ด าเนิ น การ
วิเคราะห์ผลการศึกษา และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิ พนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นขัน
้ ตอนสุดท้าย หลังจากนั้นจึง
ดาเนินการจัดทารายงานผลการวิจยั ในรูปแบบบทความวิจยั เพือ
่ ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในวารสารวิ ช าการ หรื อ น าเสนอผลงานวิจ ยั ในที่ป ระชุ ม วิ ช าการในรู ป แบบ
โปสเตอร์ หรื อ การน าเสนอผลงานโดยวาจา จึง จะถื อ เป็ นการเสร็ จ สิ้น การท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยสมบูรณ์
2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นัก ศึก ษาสามารถวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา และสรุ ป ผล
การศึกษาออกมาเป็ นรายงานการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ก่อนให้เกิดความรูใ้ หม่
เป็ นประโยชน์ ต่อ ตนเอง วงการวิช าการ รวมทั้ง มี ค วามสามารถที่จ ะแสวงหา
แนวทางในการแก้ปญ
ั หาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ช่วงเวลา
3.1 วิทยานิพนธ์(แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน
้ ปี ที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ชัน
้ ปี ที่ 2
3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน
้ ปี ที่ 2
4. จานวนหน่ วยกิต
4.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่ วยกิต
4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 6 หน่ วยกิต
5. การเตรียมการ
นักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจยั สาหรับธุรกิจดิจิทลั จะได้รบ
ั การ
พัฒ นาและฝึ กฝนด้า นการเตรี ย มความพร้อ มในการจัด ท าโครงการวิจ ยั เพื่ อ
นาเสนอเป็ นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และดาเนินการศึกษา
ด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รือ การศึก ษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยนัก ศึ ก ษาสามารถนัด และขอเข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้
หลัก สู ต รจะด าเนิ น การจัด สอบโครงร่ า ง และสอบป้ องกัน วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
การศึก ษาค้นคว้าอิส ระในระบบเปิ ด ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้นก
ั ศึก ษาผู้อื่นเข้าฟังเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
6. กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลใช้การประเมินจากผลลัพธ์ของชิ้นงานทีต
่ อบโจทย์
ปัญ หา ความคิดสร้างสรรค์ และการดาเนิ นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ มี
คุณภาพ และมีความน่ าเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องได้รบ
ั มติเห็นชอบจาก
กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึก ษาค้น คว้าอิส ระ ว่าผลงานมี ค วามเป็ น
มาตรฐานและมีคณ
ุ ค่าให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ และมีกระบวนการทวนสอบ
ทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ 5 ข้อ 2
อาชีพทีส
่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
คูม
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1. นักพัฒนาธุรกิจ
2. นักการตลาด
3. นักการเงิน
4. นักธุรกิจดิจท
ิ ลั
5. ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
6. ผูป
้ ระกอบการอิสระ
7. นักวิเคราะห์วจิ ยั ตลาด
8. ทีป
่ รึกษาด้านธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ
วิทยาลัยนานาชาติ

ชั้น 2 อาคารรัต นคุณ ากร มหาวิท ยาลัย รังสิต 52/347
ถนนพหลโยธิน ตาบลหลักหก อาเภอเมื อง จังหวัด ปทุม ธานี
12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4012, 4019
https://www.rsuip.org/programmes/postgraduat
e/international-digital-business
e-mail: rsuip@rsu.ac.th
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