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มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาธรุกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
ชือ่หลกัสูตร 
 ภาษาไทย   :   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
       สาขาวชิาธุรกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
 ภาษาองักฤษ  :   Master of Science Program in International 
Digital Business  
       (International Program) 
 
ชือ่ปรญิญา  
 ชือ่เต็ม (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจดิจิทลัระหว่าง
ประเทศ) 
 ชือ่เต็ม (ภาษาองักฤษ)   : Master of Science (International 
Digital Business) 
 ชือ่ยอ่ (ภาษาไทย)         : วท.ม. (ธุรกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ) 
 ชือ่ยอ่ (ภาษาองักฤษ)     : M.Sc. (International Digital Business) 
 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
 วทิยาลยันานาชาต ิและบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ปรชัญา 
 บูรณาการความรูค้วามกา้วหน้าทนัสมยัทางดา้นธุรกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ 
เพื่อเสริมสรา้งบณัฑิตปริญญาโทที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นวตักรรม 
และจรยิธรรม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตอ่สงัคมท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 
ความส าคญั 
 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัรงัสิต ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
สรา้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจดิจิทลั ที่มีคุณภาพ มีความรอบรูใ้นระดบัสากล 
รวมท ั้งการสรา้งทรพัยากรมนุษย์ที่สามารถบูรณาการความคิด ความก้าวหน้า
ทนัสมยัของวิทยาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือแนวคิดใหม่ที่สามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาเป็นธุรกิจหรือนวตักรรมต่อไป วิทยาล ัยนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัรงัสิต จึงได้ริเริ่มร่างหลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจ
ดิจิทลัระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2563 เพื่อมีความ
ประสงค์ในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศกึษาไทย และนกัศกึษาตา่งชาตทิี่
ตอ้งการเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ่ทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใชท้างดา้น
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ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทลั ที่ต้องมีการอพัเดทข้อมูล
และความรู้อย่างรวดเร็ว ปรบัตวัอยู่เสมอ รวมถึงการคิดค้นแนวทางหรือ
นวตักรรมใหม่ ให้สอดรบักบัเทคโนโลยีใหม่ทีก่ าลงัจะเกิดขึน้ เพือ่ให้ตนเองและ
ธุรกิจอยู่รอดและได้เปรียบอย่างมีจริยธรรมในยุคพลิกผนัทางดิจิทลัที่มีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว พรอ้มท ัง้การเพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคล
ให้มีความพรอ้มท ั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี นวตักรรม และความเป็นนานาชาต ิ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท ั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาต ิ
 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1. เพือ่ผลติมหาบณัฑติทีม่ีความรูค้วามสามารถกา้วหน้าทนัสมยัในดา้นธุรกจิ
ดจิทิลัระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่ อส่งเสริมมหาบ ัณฑิตให้มีท ักษะในการค้นคว้าต่อยอดความรู้
ความสามารถทางดา้นธุรกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ 
 3. เพือ่พฒันามหาบณัฑติทีม่ีจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการท าธุรกิจ 
 4. เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้สามารถท าวิจยัอนัก่อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ใน
สาขาธุรกิจดิจิทลั และสนบัสนุนมหาบณัฑิตในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ทศันคต ิหรือองค์ความรูใ้หม ่ท ัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
 
วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วนัจนัทร์ - วนัศกุร์       เวลา  9.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วนัเสาร์ และ/หรือ วนัอาทติย์    เวลา  9.00 - 18.00 น. 
 
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาที่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวตักรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรบัรองและมี
คณุสมบตัอิืน่ตามเกณฑ์ก าหนดของหลกัสูตร 
 2. ไมเ่คยเป็นผูม้ีความประพฤตเิสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง หรือโรคอื่นซึ่งสงัคม
รงัเกียจ  
 4.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ ส าหรบันักศึกษา
หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ 
 5. ส าหรบัผูท้ี ่มีคุณสมบตัิไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 6. มีผลการสอบภาษาอ ังกฤษผ่านตาม เกณ ฑ์ของบ ัณฑิตวิทยาล ัย 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ระบบการจดัการศกึษา 
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 1.  ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค  โดย 1 ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมิีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์    
 2.  ระยะเวลาการศกึษา 2 ปี  
 3.  ใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
 การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรงัสิต วา่ดว้ย การศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา  พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 1. มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นกัศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียน การวดัผลและประเมนิผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวธิี
อืน่ ตามที่คณะที่รบัผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่ละรายวิชา
ใหม้ีอยา่งน้อยหน่ึงคร ัง้ 

 2. การวดัและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของอาจารย์ผู้สอน 
หรือผูท้ีค่ณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียน  นกัศกึษาต้องมีเวลาศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละแปดสิบของเวลาศึกษาท ัง้หมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่
เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ ์ได้รบัการวดัและ
ประเมินผล  เว้นแต่จะได้รบัการอนุมตัิเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อ
คณบดีบณัฑติวิทยาลยัเห็นว่าเวลาศกึษาทีไ่ม่ครบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจะ
โทษนกัศกึษาผูน้ ัน้มไิด ้

 4. การวดัผลการสอบประมวลความรู ้  การสอบวดัคุณสมบตัิ  และการสอบ
วทิยานิพนธ์ เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้ านวยการหลกัสูตรและ
อาจารย์ทีป่รกึษา โดยจะตอ้งเป็นไปตามทีบ่ณัฑติ 

  วทิยาลยัก าหนด 
 5. การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอกัษรระดบัข ัน้ 

(Letter Grades)  ทีม่ีคา่ระดบัข ัน้ (Numeric Grades)  ดงัตอ่ไปน้ี 
    ระดบัข ัน้   ความหมาย   คา่ระดบัข ัน้(ตอ่หน่ึงหน่วยกติ) 
         A     ดเียีย่ม     4.0 
         B+     ดมีาก     3.5 
         B     ด ี     3.0 
         C+     พอใช ้     2.5 
         C     ออ่นมาก    2.0 
          F     ตก      0.0 
 6. สญัลกัษณ์ทีไ่มม่ีคา่ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
  S หมายความวา่ ผลการศกึษาอยู่ในระดบัข ัน้เป็นทีน่่าพอใจและหน่วยกิต
เป็นหน่วยกติสะสมได ้
  U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยู่ในข ัน้ไม่เป็นที่พอใจ และไม่นบัหน่วย
กติให ้
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  W หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมือ่นกัศกึษา
ได้รบัการอนุมตัิให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
วิช านั้ น  ต ามความ ใน ข้ อ  26 .2 .2  แห่ งข้ อ บ ังค ับ
มหาวิทยาลยัรงัสิต ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หรือเมือ่ไดร้บัการอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 

  I หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์
ผู้สอน โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการหลกัสูตรที่
รบัผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการว ัดและ
ประเมินผลไวก้่อน เน่ืองจากนกัศกึษายงัปฏบิตังิานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์ เมื่อได้
สญัลกัษณ์ I  ในรายวิชาใดนกัศึกษาต้องด าเนินการติดต่อ
อาจารย์ผูส้อนหรือหลกัสูตรทีร่บัผดิชอบรายวชิานั้น เพือ่ให้
มีการวดัและประเมินผลเพิ่มเตมิภายในเวลา 3 สปัดาห์ ใน
กรณีที่มี เหตุอ ันควร อาจารย์ผู้สอน หรือหล ักสูตรที่
รบัผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลา
ด ังกล่าวได้  แต่ท ั้ง น้ี ไม่ เกิน  2  ส ัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถ ัดไป  เมื่อพ้นก าหนดด ังกล่าวย ังไม่
สามารถวดัและประเมินผลได้ สญัลกัษณ์ I  จะเปลีย่นเป็น
ระดบัข ัน้ F หรือสญัลกัษณ์ U แลว้แตก่รณีทนัที 

  IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวิช านั้ น ย ังไม่ สิ้น สุ ด   ก ารให้
สญัลกัษณ์ IP จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาวทิยานิพนธ์ วชิา
การศกึษาคน้คว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานทีม่ีการเรียน
หรือปฎิบตัิงานต่อเน่ืองกนัมากกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
สญัลกัษณ์ IP จะถูกเปลีย่นเมือ่การเรียนหรือการปฏบิตังิาน
ในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็น
ระดบัข ัน้ หรือสญัลกัษณ์ S หรือ U ตามแตก่รณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

1. ได้ศึกษาและผ่านการว ัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ได้ เสนอ
วทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังได้ และได้
สอบผ่านภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยัรงัสิต เรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอ ังกฤษส าหรบันักศึกษาหล ักสูตรปริญญา
มหาบณัฑติ รวมท ัง้เกณฑ์อืน่ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของ
สาขาวชิาทีจ่ะรบัปรญิญา 

 2. ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพิมพ์ 

หรืออยา่งน้อยไดร้บัการยอมรบัให ้



Rangsit University Graduate Bulletin 2020-2021  

 คูม่ือการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ ปีการศกึษา  2563 - 2564 6 

  ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาตทิีม่ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ หรือน าเสนอตอ่ทีป่ระชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดงักลา่ว 

 4. ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการรอรบัโทษทางวนิยันกัศกึษาทีร่ะบุใหง้ดการเสนอชื่อ
เพือ่รบัปรญิญาชั่วระยะ      เวลาหน่ึง 

 5. ไดด้ าเนินการเพือ่ขอรบัปรญิญาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 แผน ข 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ได้สอบผ่านการ

สอบประมวลความรูด้ว้ยขอ้เขียน ไดเ้สนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
การศกึษาคน้คว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รบัฟงัได ้และได้
สอบผ่านภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยัรงัสิตเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอ ังกฤษส าหรบันักศึกษาหล ักสูตรปริญญา
มหาบณัฑติ รวมท ัง้เกณฑ์อืน่ๆครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของ
สาขาวชิาทีจ่ะรบัปรญิญา 

 2. ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 3. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายการการศึกษา

คน้ควา้อิสระตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีส่ืบคน้ได้
ใน 2 ลกัษณะ 

  ลกัษณะที ่1   ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
รูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกล ั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท ั้งในรูปแบบการน าเสนอ
ผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ และบทความฉบบั
สมบูรณ์ได้รบัการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการ (Proceedings) 

  ลกัษณะที ่ 2    เผยแพร่ผลงานศิลปะในลกัษณะการจดันิทรรศการ
หรือการจดัการแสดง ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะที่
เป็นผลงานวชิาการสูส่าธารณะ โดยมีกระบวนการพจิารณา
ค ัด เลื อ ก คุ ณ ภ าพ ผ ล งาน ก่ อ น ก าร เผ ย แ พ ร่  จ าก
คณะกรรมการพิจารณากล ั่นกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒทิางวชิาการในสาขาวชิาไมต่ ่ากวา่ 3  คน โดย
มีกรรมการจากภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 

 4. ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการรอรบัโทษทางวนิยันกัศกึษา ทีร่ะบุใหง้ดการเสนอชือ่
เพือ่รบัปรญิญาชั่วระยะ    เวลาหน่ึง 
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 5. ไดด้ าเนินการเพือ่ขอรบัปรญิญาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 
โครงสรา้งหลกัสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร  36 หน่วยกติ 
    1)  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน     (ไ ม่
นบัหน่วยกติรวม) 
    2)  หมวดวชิาบงัคบั       21 หน่วย
กติ 
    3)  หมวดวชิาเลือก          3 หน่วย
กติ 
    4)  วทิยานิพนธ์        12 หน่วย
กติ 
 2.  แผน ข (ไมท่ าวทิยานิพนธ์) หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 
    1)  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน     (ไ ม่
นบัหน่วยกติรวม) 
    2) หมวดวชิาบงัคบั       21 หน่วย
กติ 
    3)  หมวดวชิาเลือก        9 หน่วย
กติ 
    4) การศกึษาคน้ควา้อสิระ      9
 หน่วยกติ 
    5) การสอบประมวลความรู ้    0 หน่วย
กติ 
 
รายวชิาในหลกัสูตร     
 1.  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน       (ไ ม่ นั บ
หน่วยกติรวม) 
  นกัศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาองักฤษ 
ตามขอ้ก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลยัรงัสติ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐาน
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอืน่ๆ ตาม
ความเห็นของผู้อ านวยการหลกัสูตรหรือคณะกรรมการหลกัสูตร โดยพิจารณา
จากใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ในระดบัปรญิญาตรีของนกัศกึษาและ
ผลการสอบคดัเลือก และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร ส่วนการวดัผล
รายวชิาเสรมิพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพ่อใจ)  มีดงัตอ่ไปน้ี  
                จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบ ัติ-
ศกึษาดว้ยตนเอง) 
ENL 500   ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา   
   3(3-0-6) 
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   (English for Graduate Studies)  
IDB 501  การจดัการการตลาด       
   3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
IDB 502  การจดัการการเงนิ        
  3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
 
 2. หมวดวชิาบงัคบั        
  นกัศกึษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตอ้งเรียนรายวชิาบงัคบัจ านวน 21 
หน่วยกติ ดงัตอ่ไปน้ี  
IDB  601  การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศในยุคดจิทิลั   3(3-
0-6) 
   (International Business Management in Digital Era) 
IDB  602  เทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่ธุรกจิ     
   3(3-0-6) 
   (Digital Technology for Business) 
IDB  603  การตลาดดจิทิลัข ัน้สูง       
  3(3-0-6)  
   (Advanced Digital Marketing) 
IDB  604  การเงนิเชงิประกอบการยุคดจิทิลั   
   3(3-0-6) 
   (Digital Entrepreneurial Finance) 
IDB  605  การคดิเชงิออกแบบและกฎหมายธุรกจิในบรบิทดจิทิลั 3(3-0-6)
  
   (Design Thinking and Business Laws in Digital Context) 
IDB  606  วธิีวทิยาการวจิยัส าหรบัธุรกจิดจิทิลั   
  3(3-0-6)  
   (Research Methodology for Digital Business) 
 
IDB  607  การวเิคราะห์เชงิปรมิาณและสถติธิุรกจิดจิทิลั   3(3-
0-6)  
   (Quantitative Analysis and Digital Business Statistics) 
 
 3. หมวดวชิาเลือก 
  นกัศกึษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ใดก็ไดไ้ม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต และนกัศกึษาแผน ข เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ไดไ้ม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกติ 
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กลุ่มวิชานวตักรรมและการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (Innovation and 
International Business Management) 
IDB  611  การจดัการและพฤตกิรรมองค์กรขา้มชาต ิ   
 3(3-0-6)  
   (Global Management and Organizational Behavior) 
IDB  612  การจดัการกลยุทธ์ธุรกจิระหวา่งประเทศ   
 3(3-0-6) 
   (International Business Strategic Management) 
IDB  613  นวตักรรมดจิทิลัและการเป็นผูป้ระกอบการ   3(3-
0-6)  
   (Digital Innovation and Entrepreneurship) 
IDB  614  การถา่ยทอดนวตักรรมและเทคโนโลยี   
  3(3-0-6) 
   (Innovation and Technology Transfer) 
กลุม่วชิาเทคโนโลยีธุรกจิดจิทิลั (Digital Business Technology) 
IDB 621  การวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกจิ     
   3(3-0-6) 
   (Business Data Analytics) 
IDB 622  การเปลีย่นแปลงดจิทิลั      
   3(3-0-6)  
   (Digital Transformation) 
IDB 623  วทิยาการขอ้มูลเพือ่ธุรกจิ     
   3(3-0-6)  
   (Data Science for Business) 
IDB 624  ขอ้มูลขนาดใหญใ่นธุรกจิดจิทิลั    
   3(3-0-6)  
   (Big Data in Digital Business) 
กลุม่วชิาการตลาด (Marketing) 
IDB  631  การสือ่สารการตลาดระหวา่งประเทศและการจดัการสือ่  3(3-0-6)
  
   (International Marketing Communication and Media 
Management) 
IDB  632  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการเขา้ใจลูกคา้นานาชาต ิ 3(3-0-6)
  
   (International Consumer Behavior and Customer Insights) 
IDB  633  การจดัการตราสนิคา้นวตักรรมและกลยุทธ์   3(3-
0-6) 
   (Innovative Brand Management and Strategy) 
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IDB  634  การพฒันาผลติภณัฑ์ในตลาดสรา้งสรรค์   
 3(3-0-6)  
   (Product Development in Creative Marketing) 
กลุม่วชิาการเงนิและการลงทุน (Finance and Investment) 
IDB  641  การรายงานงบการเงนิและการวเิคราะห์ทางการเงนิ 3(3-0-6)
  
   (Financial Reporting and Analysis) 
IDB  642  การวเิคราะห์หลกัทรพัย์และการจดัการกลุม่สนิทรพัย์ลงทุน 3(3-
0-6)  
   (Securities Analysis and Portfolio Management) 
IDB  643  การจดัการความเสี่ยงของธุรกิจและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
 3(3-0-6)  
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
IDB  644  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงนิ   
  3(3-0-6)  
   (Innovation and Financial Technology) 
กลุม่วชิาพเิศษ (Special) 
IDB  651  โครงงานทีป่รกึษาธุรกจิ      
   3(2-2-5)  
   (Business Consultancy Project) 
IDB  652  หวัขอ้พเิศษดา้นธุรกจิดจิทิลัระหวา่งประเทศ   3(3-
0-6)  
   (Special Topics in International Digital Business) 
 
 4. วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศกึษาคน้ควา้อสิระ (แผน ข)  
IDB  697  การสอบประมวลความรู ้     
  0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
IDB  698  การศกึษาคน้ควา้อสิระ      
   6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
IDB  699  วทิยานิพนธ์           
 12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แสดงแผนการศกึษา   

ชัน้ปีที ่1 
แผน ก (แบบ ก2)  

(การศกึษารายวชิาและท า
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวล
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วทิยานิพนธ์) ความรู)้ 
ภาคการศกึษาที ่1 

IDB 601  การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ          
3(3-0-6) 
              ในยคุดจิทิลั         
IDB 602  เทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่ธรุกจิ                 
3(3-0-6) 
IDB 603  การตลาดดจิทิลัข ัน้สงู                      
3(3-0-6) 
IDB 604  การเงนิเชงิประกอบการยุคดจิทิลั          
3(3-0-6) 

                                  รวม   12  หน่วย
กติ 

 
ภาคการศกึษาที ่2 

IDB 605  การคดิเชงิออกแบบและ                    
3(3-0-6) 
       กฎหมายธรุกจิในบรบิทดจิทิลั  
IDB 606  วธิวีทิยาการวจิยัส าหรบัธุรกจิ
ดจิทิลั    3(3-0-6) 
IDB 607 การวเิคราะห์เชงิปรมิาณและ             
3(3-0-6) 
               สถติธิรุกจิดจิทิลั    
IBM 699 วทิยานิพนธ์                        
3(0-9-5) 
                                     รวม   12  หน่วย

กติ 

ภาคการศกึษาที ่1 
IDB 601  การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ           
3(3-0-6) 
              ในยคุดจิทิลั         
IDB 602  เทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่ธรุกจิ                
3(3-0-6) 
IDB 603  การตลาดดจิทิลัข ัน้สงู                       
3(3-0-6) 
IDB 604  การเงนิเชงิประกอบการยุคดจิทิลั           
3(3-0-6) 

                                  รวม   12  หน่วย
กติ 

 
ภาคการศกึษาที ่2 

IDB 605  การคดิเชงิออกแบบและ                      
3(3-0-6) 
       กฎหมายธรุกจิในบรบิทดจิทิลั  
IDB 606  วธิวีทิยาการวจิยัส าหรบัธุรกจิ
ดจิทิลั       3(3-0-6)     
IDB 607 การวเิคราะห์เชงิปรมิาณและ              
3(3-0-6) 
               สถติธิรุกจิดจิทิลั    
IDB xxx วชิาเลือก                               
3(3-0-6) 
                                     รวม   12  หน่วย

กติ 

 
 
 
 

ชัน้ปีที ่2 
แผน ก (แบบ ก2)  

 (การศกึษารายวชิาและท า
วทิยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวล

ความรู)้ 
ภาคการศกึษาที ่1 

IDB xxx วชิาเลือก                             
3(3-0-6) 
IDB 699 วทิยานิพนธ์                       
3(0-9-5) 

                                      
รวม   6  หน่วยกติ 

 
ภาคการศกึษาที ่2 

IDB 699 วทิยานิพนธ์                      

ภาคการศกึษาที ่1 
IDB xxx วชิาเลือก                               
3(3-0-6) 
IDB xxx วชิาเลือก                           
3(3-0-6) 
IDB 697 การสอบประมวลความรู ้                    
0(0-0-0) 

                                     รวม   6  หน่วย
กติ 
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6(0-18-9) 
                                     รวม   6  หน่วย

กติ 

ภาคการศกึษาที ่2 
IDB 698 การศกึษาคน้ควา้อสิระ                    
6(0-18-9) 
                                     รวม   6  หน่วย

กติ 

 
ค าอธบิายรายวชิา   

1. หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน                                                ( ไ ม่ นั บ
หน่วยกติรวม) 

ENL 500  ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา   
  3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
     การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟงั การอภปิราย และการอา่น เพือ่จบั
ใจความส าคญัของเอกสารทางวิชาการที่ใช้ศพัท์ท ั่วไปและศพัท์เทคนิค  การ
น าเสนอความคดิเห็นเชงิอภปิราย และใหเ้หตุผลสนบัสนุนท ัง้ดา้นการพูดและการ
เขยีน  
 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  การจดัการการตลาด       
  3(3-0-6)   
   (Marketing Management) 
 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการตลาด บทบาทและหน้าที่ของนกัการตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนแบ่งตลาด การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การสรา้งตราสนิคา้ การก าหนดต าแหน่งตราสนิคา้และผลติภณัฑ์ 
ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ์ การต ัง้ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
สง่เสรมิการตลาด 
 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  การจดัการการเงนิ        
  3(3-0-6)   
   (Financial Management) 
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     วตัถุประสงค์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน ปัญหาของการ
จดัการการเงนิ การวเิคราะห์สดัสว่นการเงนิ การประมาณการกระแสเงนิสด การ
วางแผนการใช้สินทรพัย์ถาวร การวิเคราะห์สดัส่วนการลงทุน การวดัความเสีย่ง
และต้นทุนของเงินทุน นโยบายโครงสร้างการลงทุน การวิเคราะห์มูลค่าของ
บริษทั นโยบายเงนิปันผล การวางแผนและควบคุมทางการเงนิ การประยุกต์ใช้
ขอ้มูลทางการเงนิเพือ่การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกจิ 
 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. หมวดวชิาบงัคบั  
IDB 601  การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศในยุคดจิทิลั             3(3-0-6) 
   (International Business Management in Digital Era) 
 ความรูเ้บื้องต้นแนวคดิการจดัการ เศรษฐศาสตร์ และนวตักรรมของธุรกิจ
ดจิิทลัระหว่างประเทศ ความรูพ้ื้นฐานของธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจดจิิทลั 
โมเดลทางธุรกิจ เช่น การค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกบัผู้บริโภค การค้าระหว่าง
หน่วยธุรกิจกบัหน่วยธุรกิจ ตวักลางทางธุรกิจ นวตักรรมดิจิทลัและดิสรปัชนัใน
ธุรกิจ แนวทางและกลยุทธ์เชิงนวตักรรมในการจดัการดิสรปัชนั พฤติกรรม
องค์กรเพือ่นวตักรรมเชงิดสิรปัชนั 
 Introduction to managerial, economics and innovation aspects 
of international digital business; foundations of international 
business and digital business; business model: business-to-
consumer (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  เทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่ธุรกจิ                
 3(3-0-6) 
   (Digital Technology for Business) 
 นิยามธุรกิจดิจิทลั การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทลัในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
และอุตสาหกรรมด ัง้เดิม ประเด็นเกี่ยวกบัเว็บและโปรแกรมประยุกต์ ในด้าน
คณุลกัษณะ การพฒันา และวงจรชีวติ การออกแบบเว็บ แนวโน้มและเทคโนโลยี
ใหม่ การฝงัเทคโนโลยีใหม่ในองค์กร การพฒันาความไดเ้ปรียบเชิงการแขง่ขนั
ผา่นเทคโนโลยี การน าทีมเวนเจอร์และระบบเชิงเทคโนโลยีสงัคมทีห่ลากหลายมา
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สร้างโมเดลดิจิทลัที่ประสบความส าเร็จ เศรษฐกิจแบ่งปัน ระบบนิเวศทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างและ
พฒันาแผนการเปลีย่นแปลงดจิทิลั ความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 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  การตลาดดจิทิลัข ัน้สูง                
  3(3-0-6) 
   (Advanced Digital Marketing) 
 เส้นทางของผู้บริโภค พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิงประสิทธิภาพ กรวย
การตลาดและการหาภาวะทีเ่หมาะสม การเสนอผลติภณัฑ์ดจิทิลั พาณิชย์สือ่สงัคม 
โลจิสตกิส์และการส่งมอบ การตลาดเชิงประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสร์ิจเอนจนิ การท าการตลาดบนเสร์ิจเอนจนิ เครือขา่ยสือ่สงัคม สือ่เพือ่การคน้หา 
การตลาดวีดีโอ การเข้าหาเป้าหมายอีกคร ั้ง กลยุทธ์ดิจิทลัเชิงประสิทธิภาพ 
การตลาดเชิงบุคคล การตลาดเชิงประสบการณ์ การตลาดเชิงไวรลั การตลาดท
ราฟฟิคสายมืด การจดัการวกิฤต 
 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  การเงนิเชิงประกอบการยุคดจิทิลั             
  3(3-0-6) 
   (Digital Entrepreneurial Finance) 
 ความรูเ้บื้องต้นการเงนิส าหรบัผู้ประกอบการและการวางแผนทางการเงิน  
บทบาทและหน้าที่ของผู้อ านวยการสายการเงิน พื้นฐานมูลค่าของเงนิตามเวลา 
อตัราดอกเบี้ย การเมินมูลค่าตราสารหน้ี การประเมินตราสารทุน การประเมิน
มูลคา่โครงการปจัจุบนั และการประเมินการลงทุนในประเด็นอืน่ ๆ การประเมิน
กระแสเงนิสดแบบคดิลด และการวเิคราะห์โครงการ อตัราผลแทนและความเสีย่ง 
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เส้นกลุ่มหลกัทรพัย์ ต้นทุนเงินทุน และ งบจ่ายลงทุน อตัราเงินทุนถวัเฉลี่ย และ
การประเมินมูลค่าบริษัท การวางแผนทางการเงินระยะยาว การวางแผนทาง
การเงนิระยะส ัน้ การจดัการเงนิทุนหมุนเวียนสุทธ ิ การเพิม่การจดัหาเงนิทุน การ
ออกตราสารทางการเงนิ การออกเหรียญดิจิทลัหรือโทเคน รวมถึงการระดมทุน
ผา่นเหรียญดจิิทลั การพิจารณาตราสารหน้ี และการนโยบายการจา่ยปนัผล  การ
ควบรวมและการซ้ือกิจการ  การควบคุมธุรกิจ และการจ ัดการทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ 
 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  การคดิเชงิออกแบบและกฎหมายธุรกจิในบรบิทดจิทิลั3(3-0-6) 
   (Design Thinking and Business Laws in Digital Context) 
 แนวคดิ หลกัการ กระบวนการและเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการคดิทางการออกแบบ
เพื่อนวตักรรม การออกแบบผลิตภณัฑ์ บริการและธุรกิจ การพิจารณาหลกัการ
ของทรพัย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร เครื่องหมายการค้า การสร้างและ
ป้องกนัทรพัย์สินทางปัญญาในบริบทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพิจารณา
องค์ประกอบพื้นฐานของสญัญา การสรา้ง การตีความ และการบงัคบัใช้ธุรกรรม
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กฎหมายคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล การส ารวจกฎหมายละเมิดท ั่วโลก เช่น การหมิ่นประมาท การ
โกง การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล กฎหมายอาญาและกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค  
 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 e-
commerce; 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: 
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defamation, information theft, fraud and privacy protections, 
criminal and consumer law. 
 
IDB 606  วธิีวทิยาการวิจยัส าหรบัธุรกจิดจิทิลั              3(3-0-6) 
   (Research Methodology for Digital Business) 
 การก าหนดและสรา้งหวัข้อวิจยัที่เหมาะสม การออกแบบการวิจยั การวิจยั
ข ั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ การ
น าเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การใช้วรรณกรรมทีม่ีอยู ่การคดิและเขียนเชิง
วพิากษ์ การเขยีนเคา้โครงงานวจิยัส าหรบัธุรกจิดจิทิลั 
 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  การวเิคราะห์เชิงปรมิาณและสถติธิุรกจิดจิทิลั            3(3-0-6) 
   (Quantitative Analysis and Digital Business Statistics) 
 สถิติข ัน้สูงส าหรบัธุรกิจดิจิทลั ข้อมูลและการคิดทางสถิติ การใช้ SPSS, 
STATA, SAS  หรือ MATHLAB ส าหรบัการวิเคราะห์กราฟ สถิติพรรณนา 
การกระจายตวัของตวัอย่าง สถิติอ้างอิงจากตวัอย่างเดียว สองตวัอย่าง สาม
ตวัอย่าง หรือมากกว่าสามตวัอย่าง การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยพหุคูณและ
โมเดล พื้นฐานการวิเคราะห์และการทดสอบนอนพาราเมตริก พื้นฐานอนุกรม
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. หมวดวชิาเลือก 
  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ส าหรบัแผน ก แบบ ก2 และ 9 หน่วยกติส าหรบัแผน ข 
 
กลุ่มวิชานวตักรรมและการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (Innovation and 
International Business Management) 
IDB 611  การจดัการและพฤตกิรรมองค์กรขา้มชาต ิ            3(3-0-6) 
   (Global Management and Organizational Behavior) 
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 ความรูเ้บื้องต้นโลกาภิวตัน์และการจดัการข้ามชาติ พฤติกรรมองค์กรใน
สภาพแวดลอ้มขา้มชาต ิการเขา้ใจพฤตกิรรมบุคคลในองค์กร การสรา้งแรงจูงใจ
ให้แก่บุคคลในสภาพแวดล้อมข้ามชาติ การจดัการกลุ่มงานและทีมงาน การ
จดัการทีมเสมือน การฝึกการเป็นผู้น าและผู้บริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพการ
สือ่สารในองค์กร การจดัการอ านาจและความขดัแยง้ในทีท่ างาน การตดัสนิใจใน
สถานการณ์ระหว่างประเทศ การจดัการความเครียดและการสรา้งความเป็นอยู่ที่
ดใีนทีท่ างาน การจดัการการเปลีย่นแปลงและการปรบัวฒันธรรมองค์กรใหม ่การ
จดัการสายอาชีพในบริบทัข้ามชาติ องค์การการค้าระหว่างประเทศ องค์การที่
เกี่ยวข้องกบัการท าธุรกิจระหว่างประเทศ การจดัการความหลากหลายและ
ประเด็นวฒันธรรมข้ามชาติ สถานการณ์ด้านการเมืองและทิศทางการท าธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
 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 cross-
cultural issues; politic situation and international business 
direction; international joint economic cooperation.  
  
IDB 612  การจดัการกลยุทธ์ธุรกจิระหวา่งประเทศ             3(3-0-6) 
   (International Business Strategic Management) 
 ความรูเ้บื้องต้นประเด็นเชิงองค์กรและการจดัการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการ
บริษัทข้ามชาติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศและการด าเนินการใน
บรษิทัขา้มชาต ิกลยุทธ์ส าหรบัการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ การผลติและการเอาท์
ซอร์ซระหว่างประเทศ กิจการร่วมค้าและพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 
โครงสรา้งองค์กรบริษทัขา้มชาต ิการควบคุมในการเอาท์ซอร์ซ การควบคุมการ
ด าเนินการระดบันานาชาติ เทคโนโลยีภายในและภายนอกองค์กร การจดัการ
ความรู ้การเจรจาและการตดัสินใจข้ามวฒันธรรม แรงจูงใจและความเป็นผู้น า
ในการจดัการระหวา่งประเทศ การจดัการทรพัยากรมนุษย์ระหวา่งประเทศ สงัคม
ระหวา่งประเทศและความรบัผดิชอบเชงิจรยิธรรมขององค์กร 
 Introduction to organizational and managerial issues 
associated with the operation of multinational companies (MNCs); 
international strategic planning and implementation in MNCs; 
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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  นวตักรรมดจิทิลัและการเป็นผูป้ระกอบการ             3(3-0-6) 
   (Digital Innovation and Entrepreneurship) 
 การเรียนรู ้และส ารวจนวตักรรมเชิงคณุคา่ ระบบนิเวศ และระบบปฎบิตักิาร
ทางธุรกิจ นวตักรรมในกระบวนการท างาน สินค้า เทคโนโลยี การบริการ และ
โมเดลธุรกจิ ข ัน้ตอนและโมเดลทีส่รา้งมูลคา่ในธุรกจิใหมใ่นการแขง่ขนัทีสู่ง เต็ม
ไปด้วยสภาพแวดล้อมแห่งเทคโนโลยี การใช้วิทยาศาสตร์ในการให้บริการ 
ตรรกะ แนวการคดิ เพือ่พฒันาธุรกจิดจิทิลั 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  การถา่ยทอดนวตักรรมและเทคโนโลยี             3(3-0-6) 
   (Innovation and Technology Transfer) 
 นวตักรรมและความส าคญัการประเมนินวตักรรม ศกัยภาพทางเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกบัข้อจ ากดัทางการตลาดและโอกาส ช่องทางในการหาผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การป้องกนั และจดัการทรพัย์สินทางปัญญา บทบาทของเทคโนโลยี
นวตักรรม ในการสร้างคุณค่าทางสงัคม และการพฒันาที่ย ั่งยืน บทบาทของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มของการแบ่งปันทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าถึง
การพฒันาใหม่ ๆ การประเมินกลยุทธ์ในการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
บทบาทของสถาบนัการศกึษา ศูนย์บม่เพาะ อุทยานวทิยาศาสตร์ในการสนบัสนุน
ผลกัดนันวตักรรม 
 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 
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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.  
 
กลุม่วชิาเทคโนโลยีธุรกจิดจิทิลั (Digital Business Technology) 
IDB 621  การวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกจิ                
 3(3-0-6) 
   (Business Data Analytics) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการขบัเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตดัสินใจ การ
วเิคราะห์แบบพื้นฐาน หลกัการท าขอ้มูลใหเ้ห็นภาพ เครือ่งมือในการท าขอ้มูลให้
เห็นภาพ การวเิคราะห์เชิงการท านาย เครือ่งมือข ัน้สูงส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูล 
หลกัการของฐานขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพฒันาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ความทา้ทายและปญัหาทาง
ธุรกจิดา้นขอ้มูล การแกป้ญัหาธุรกจิดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 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  การเปลีย่นแปลงดจิทิลั                
  3(3-0-6) 
   (Digital Transformation) 
 การเปลี่ยนแปลงดิจิทลั จากผลิตภณัฑ์ไปสู่แพล็ตฟอร์ม ผลกระทบของ
เครือข่าย แนวคิดการเปลีย่นแปลงดจิิทลั ตลาด สิ่งแวดล้อม และโครงสรา้ง การ
ออกแบบโมเดลธุรกจิดจิทิลัเพือ่ความส าเร็จ การเปิดตวัและการสรา้งความเตบิโต
แพล็ตฟอร์มดจิทิลั การใช้นวตักรรมเปิดใหเ้ป็นประโยชน์ การควบคุมดแูลแพล็ต
ฟอร์มดิจิทลั กลยุทธ์และการแข่งขนัในยุคดิจิทลั การเปลี่ยนแปลงดิจิทลัข้าม
อุตสาหกรรมเพือ่มุมมองในอนาคต 
 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.  
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IDB 623  วทิยาการขอ้มูลส าหรบัธุรกจิ    
   3(3-0-6) 
   (Data Science for Business) 
 ความรูเ้บื้องต้นการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข
ปญัหาดว้ยวทิยาการขอ้มูล ความรูเ้บื้องตน้โมเดลการท านายและการเรียนรูเ้ครือ่ง 
การเรียนรูแ้บบมีตวัอย่างและไม่มีตวัอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล การ
เลือกใช้โมเดลกบัขอ้มูลที่เหมาะสม การใช้โมเดลทีต่รงกบัข้อมูลมากเกินไปและ
การหลีกเลีย่ง ความเหมือน ความใกลเ้คียง และการจดักลุม่ การคดิวิเคราะห์เพือ่
การตดัสินใจ การน าเสนอประสทิธิภาพโมเดลให้เห็นภาพ การสรา้งตวัแทนและ
การขุดค้นข้อความ งานและเทคนิคอื่น ๆ ของวิทยาการข้อมูล การประยุกต์ใช้
วทิยาการขอ้มูลกบักลยุทธ์ทางธุรกจิ 
 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  ขอ้มูลขนาดใหญใ่นธุรกจิดจิทิลั   
   3(3-0-6) 
   (Big Data in Digital Business) 
 โอกาสทางธุรกจิในยุคขอ้มูลขนาดใหญ ่ขอ้มูลชาญฉลาด การวเิคราะห์ธุรกจิ
ส าหรบัขอ้มูลขนาดใหญ่และขา่วกรองธุรกิจ การวเิคราะห์การเดนิทางลูกคา้ การ
วิเคราะห์พฤติกรรม การวิเคราะห์การพูดคุย วิธี เทคนิค และเครื่องมือส าหรบั
ขอ้มูลขนาดใหญ่ การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศขนาดใหญ่ การน าเสนอขอ้มูล
ขนาดใหญใ่หเ้ห็นภาพ การพฒันากลยุทธ์ขอ้มูลขนาดใหญ ่ประเด็นทางสายอาชีพ 
การเป็นผูน้ า และจรยิธรรมในการแกป้ญัหาขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 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. 
กลุม่วชิาการตลาด (Marketing) 
IDB 631  การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศและการจ ัดการสื่อ           
 3(3-0-6) 
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   (International Marketing Communication and Media 
Management) 
 ความรูพ้ื้นฐานของการสือ่สารการตลาดระหวา่งประเทศ แนวคดิและทฤษฎี
กลยุทธ์การตลาดขา้มชาต ิการสือ่สารการตลาดระหว่างประเทศ สื่อออนไลน์ใน
การตลาดระหวา่งประเทศ สว่นผสมทางการตลาดระหวา่งประเทศ กลุม่เป้าหมาย 
การตดัสินใจเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และตราสินค้าในการตลาดระหว่างประเทศ 
กระบวนการสือ่สาร การโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์และสือ่ ภาพการจดัการตรา
สินค้าและบรรจุภณัฑ์ การตลาดทางตรง สื่อดิจิทลัและการโต้ตอบ การส่งเสริม
การขาย การขายสนิคา้และจุดขาย การประชาสมัพนัธ์และเอกลกัษณ์องค์กร การ
จดันิทรรศการงานแสดงสินคา้ การวางผลติภณัฑ์และการสนบัสนุน การขายสว่น
บุคคลและการจดัการการขาย การจดัการสือ่เกา่และสือ่ใหม่ 
 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  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการเขา้ใจลูกคา้นานาชาต ิ            3(3-
0-6) 
   (International Consumer Behavior and Customer Insights) 
 แนวคดิและทฤษฎีในการศกึษาผูบ้ริโภค ความเขา้ใจผูบ้ริโภคในตลาดขา้ม
ชาติ วฒันธรรมผู้บริโภคในตลาดข้ามชาติ ประสบการณ์ผู้บริโภค การตดัสินใจ
ของผูบ้รโิภค ความพึงพอใจของผูบ้รโิภค การประเมนิของผูบ้ริโภค การจดักลุ่ม
ผูบ้ริโภคในยุคสมยัใหม่ พฤตกิรรมผูบ้ริโภคเชิงรุกและเชิงรบั 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  การจดัการตราสนิคา้นวตักรรมและกลยุทธ์             3(3-0-6) 
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   (Innovative Brand Management and Strategy) 
 ทฤษฎีในการจดัการตราสินค้า มูลค่าของตราสินค้าในการตลาดและธุรกิจ 
การสรา้งตราสินคา้ มูลคา่ของตราสินคา้ตอ่ผูบ้ริโภค บรษิทัและรา้นคา้ปลีก การ
ก าหนดต าแหน่งตราสินค้า ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง ความหลายหลายของตราสินค้า ประเภทของตราสินค้า การออกแบบ
และสรา้งสรรค์เชิงนวตักรรมเครือ่งหมายการคา้และค าโฆษณา ผูส้นบัสนุน ผูน้ า
เสนอ ตวัแทนของตราสนิคา้ การปรบัปรุงตราสนิคา้ คณุคา่ของตราสนิคา้ 
 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  การพฒันาผลติภณัฑ์ในตลาดสรา้งสรรค์             3(3-0-6) 
   (Product Development in Creative Marketing) 
 ทฤษฎี เทคโนโลยี และการใช้งานจรงิในการออกแบบผลติภณัฑ์ การพฒันา
และการจดัการวงจรชีวิตผลติภณัฑ์ แนวทางบูรณาการส าหรบัการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ ทกัษะของนวตักรรมและวิธีการใช้ทกัษะภายในบริบทของ
กรอบกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์กระบวนการพฒันาและ
การจดัการผลิตภณัฑ์ ความสมัพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ที่จบัต้องได้และตราสินค้า 
ความคิดสรา้งสรรค์และนวตักรรมในการออกแบบผลิตภณัฑ์ การสรา้งต้นแบบ
ผลติภณัฑ์ การทดสอบประสทิธภิาพผลติภณัฑ์ การป้องกนัการออกแบบและสทิธิ ์

ในทรพัย์สินทางปัญญา การใช้ความคิดในการสรา้งสรรค์งาน การเปลี่ยนแปลง
ตลาดผลติภณัฑ์ การพฒันาผลติภณัฑ์และนวตักรรมในมุมมองของการรว่มสรา้ง
คณุคา่ 
 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. 
 
กลุม่วชิาการเงนิและการลงทุน (Finance and Investment) 
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IDB 641  ก าร ร าย งาน งบ ก าร เงิน แ ละก าร วิ เค ร าะ ห์ ท างก าร เงิน            
 3(3-0-6) 
   (Financial Reporting and Analysis) 
 โครงสรา้งองค์กร ประเด็นในเรื่องของตวัแทน การทบทวนงบทางการเงิน
และบญัชี ผู้ใช้งบการเงิน และงบทางการเงินต่าง ๆ เข้าใจถึงกรอบระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการรายงาน และวิเคราะห์งบทางการเงนิ การตีความงบการเงนิของ
บริษทั เช่น ผลการด าเนินและประสิทธิภาพของธุรกิจ การจดัการในส่วนต่าง ๆ 
เพือ่การผลกัดนัไปยงัผลการด าเนินงานรวม การบริหารจดัการสภาพคล่อง และ
เงนิทุนหมุนเวียนสุทธ ิโครงสรา้งการเงนิ และ การวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงนิ
ของบรษิทัทีส่ าคญัตอ่นกัลงทุน  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางบญัชีใช้ งบกระแสเงนิสด
และงบทางการเงนิ อืน่ 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  การวิเคราะห์หลกัทรพัย์และการจดัการกลุ่มสินทรพัย์ลงทุน            
 3(3-0-6) 
   (Securities Analysis and Portfolio Management) 
 สภาพแวดลอ้มการลงทุน สนิทรพัย์ตา่งๆ ตราสารหน้ี และตราสารทุน หุน้ไอ
พีโอ สทิธิใ์นการซ้ือหุน้ และตราสารหน้ีแปลงสภาพ การจดัการความเสีย่ง เขา้ใจ
ถึงอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยง การจดัสรรสินทรพัย์ และเส้นหลกัทรพัย์ 
ทฤษฎีการจดัการพอร์ตหุ้นสามญัและหุ้นกู ้พอร์ตการลงทุน การตดัสนิใจในการ
บริหารพอร์ตลงทุน การประเมินผลการด าเนินงาน ทบทวนและศกึษาโครงสรา้ง
การเงิน และโอกาสการลงทุน เช่น ราคา การเคลื่อนไหวของราคา ผลการ
ด าเนินงานของหุ้นไอพี โอในระยะส ั้นและระยะยาว มูลค่าการลงทุนใน
ขอ้เสนอแนะของนกัวเิคราะห์ 
 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 
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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  การจดัการความเสี่ยงของธุรกิจและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน            
 3(3-0-6) 
   (Corporate Risk Management and Financial Derivatives) 
 ความเสีย่งและความไม่แน่นอน ระบุถงึความเสีย่ง ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัรา
ดอกเบี้ย สินเชื่อ ความเสี่ยงตลาดการเงิน การประเมินมูลค่าสินทรพัย์ การจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถือในการปลอ่ยเงนิกูใ้หผู้บ้รโิภค ความเสีย่งทางการเมือง และ
ประเทศ บทน าตราสารอนุพนัธ์ กลไกตลาดซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า การป้องกนั
ความเสีย่งโดยใช้สญัญาฟิวเจอร์ส การประเมินมูลคา่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า การ
ท าสว๊อป อ็อปชั่น และ กลยุทธ์ต่าง ๆ แบบจ าลองการก าหนดราคาแบบทวินาม 
แบบจ าลองแบล็ค-โชลส์ และประเด็นปัจจุบนัในเรื่องเกี่ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ 
และกฎระเบียบตา่ง 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  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงนิ             3(3-0-6) 
   (Innovation and Financial Technology) 
 บทน าเทคโนโลยีทางการเงิน สกุลเงนิดจิิทลั บล็อกเชน เขา้ใจสกุลเงนิดจิทิลั 
บล็อคเชน ความม ั่นคงปลอดภยัและอาชญากรรมทางไซเบอร์ การเงินดิจิทลั 
ทางเลือกทางการเงนิ  บล็อคเชน และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และการ
ให้บริการทางการเงนิ หลกัการในการเปิดข้อมูลและกระจายข้อมูลในเครือข่าย 
ฟังก์ช ั่นแฮช และการใช้ในรูปแบบของบล็อกเชน หลกัการในการขุดเหรียญ
ดิจิทลั และระบบการกระจายศูนย์ของสกุลเงินดิจิทลั การประยุกต์ใช้สกุลเงิน
ดจิทิลัในการเงนิ กฎระเบียบของเทคโนโลยีการเงนิ จรยิธรรม และความทา้ทาย 
 Introduction to Financial Technology (Fintech), 
cryptocurrencies and blockchain; understanding blockchain and 



Rangsit University Graduate Bulletin 2020-2021  

 คูม่ือการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ ปีการศกึษา  2563 - 2564 25 

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. 
  
กลุม่วชิาพเิศษ (Special) 
IDB 651  โครงงานทีป่รกึษาธุรกจิ                
 3(3-0-6) 
   (Business Consultancy Project) 
 รายวิชาน้ีมุ่งฝึกผู้เรียนให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจจริงและพฒันาทกัษะส าคญัที่
จ าเป็นในหน้าทีก่ารเป็นทีป่รกึษาอยา่งมีประสทิธภิาพ  รายวชิาน้ีใหโ้อกาสผูเ้รียน
ใช้ความรูใ้หม่ในเชิงปฏิบตัิในสถานการณ์การให้ค าปรึกษาจริง  เป้าหมายของ
วชิาเพือ่พฒันาทกัษะดา้น (1) การปฏบิตักิารในการวเิคราะห์ธุรกจิ ตลอดจนการ
ใช้เครือ่งมือและเทคนิคในการใหค้ าปรกึษา และการจดัการประเด็นทีอ่าจเกดิขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การท างานเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
รายวิชาน้ียงัค านึงถึงการก าหนดกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จในการจดัการกบั
บริบทที่ยาก เช่น ข้อก าหนดในตอนเริ่มต้นที่ไม่ชดัเจน หรือสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 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  หวัขอ้พเิศษดา้นธุรกจิดิจทิลัระหวา่งประเทศ            3(3-0-6) 
   (Special Topics in International Digital Business) 
 การศกึษาในความก้าวหน้าทางวชิาการและหวัขอ้พิเศษทีน่่าสนใจอืน่ ๆ ซึ่ง
ผู้อ านวยการหลกัสูตรจะเลือกหวัข้อทางด้านธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ เพื่อ
สรา้งโอกาสใหน้กัศกึษามีความเขา้ใจเชงิลกึมากขึน้ในหวัขอ้ระดบัสูงขึน้ 
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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. หมวดวทิยานิพนธ์  / การศกึษาคน้ควา้อสิระ  
IDB 697  การสอบประมวลความรู ้     
  0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
   ศึกษารายวิชาบ ังค ับ ให้ครบถ้วนหรือโดยความ เห็นชอบจาก
ผูอ้ านวยการหลกัสูตร 
 การสอบประมวลความรู ้: เกณฑ์การสอบผา่นตอ้งอยูใ่นระดบัข ัน้พอใจ (S) 
 Comprehensive Examination: Criteria to pass the exam is S 
grade. 
 
IDB 698  การศกึษาคน้ควา้อสิระ      
   6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 การศกึษาเชิงลึกในปญัหาทางธุรกิจในปจัจุบนั การประยุกต์ใช้วธิีวิทยาการ
วิจยัในการก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไข
ปญัหาได ้ภายใตก้ารดแูลโดยอาจารย์ทีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ 
 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  วทิยานิพนธ์           
 12(0-36-18) 
   (Thesis) 
   ศึกษารายวิชาบ ังค ับ ให้ครบถ้วนหรือโดยความ เห็นชอบจาก
ผูอ้ านวยการหลกัสูตร 
 การเขียนเค้าโครงงานวิจยั การออกแบบการวิจยั การท าวิจยั การเขียน
บทความการวจิยั การเขยีนวทิยานิพนธ์ การน าเสนอผลการวจิยั 
 Research proposal writing; research design; researching; 
research article writing; thesis writing; research presentation. 
 
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระหรือวทิยานิพนธ์ (ถา้มี) 

1. ค าอธบิายโดยยอ่ 
  นกัศกึษาคน้ควา้ในประเด็นทีส่นใจหรือมีความถนดัเพือ่ก าหนดเป็นหวัขอ้
วิจยั โดยนักศึกษาจะต้องจดัท ารายละเอียดของโครงการวิจยั ประกอบด้วย 
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ความส าค ัญและปัญหาของการศึกษา ว ัตถุประสงค์  ขอบเขต ตลอดจน
วิธีด าเนินการวิจยั เพื่อเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลงัจากนั้นจึงด าเนินการพฒันาเครื่องมือด าเนินการ
วเิคราะห์ผลการศกึษา และจดัท ารูปเลม่ฉบบัสมบูรณ์ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นข ัน้ตอนสุดท้าย หลงัจากนั้นจึง
ด าเนินการจดัท ารายงานผลการวจิยัในรูปแบบบทความวจิยั เพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบ
โปสเตอร์ หรือการน าเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป็นการเสร็จสิ้นการท า
วทิยานิพนธ์หรือการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยสมบูรณ์ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ออกแบบ พฒันา และสรุปผล
การศึกษาออกมาเป็นรายงานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ก่อนให้เกิดความรูใ้หม ่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง วงการวิชาการ รวมท ั้งมีความสามารถที่จะแสวงหา
แนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งมีคณุภาพ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  
 3. ช่วงเวลา 
  3.1 วทิยานิพนธ์(แผน ก แบบ ก2) ภาคการศกึษาที ่2 ช ัน้ปีที ่1 และภาค
การศกึษาที ่1 และ 2 ช ัน้ปีที ่2  
  3.2  การศกึษาคน้ควา้อสิระ (แผน ข) ภาคการศกึษาที ่2 ช ัน้ปีที ่2 
 4. จ านวนหน่วยกติ 
  4.1 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่วยกติ 
  4.2 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (แผน ข) 6 หน่วยกติ 
 5. การเตรียมการ 
  นกัศกึษาทีเ่รียนรายวชิาวิธีวิทยาการวิจยัส าหรบัธุรกิจดจิิทลั จะไดร้บัการ
พฒันาและฝึกฝนด้านการเตรียมความพร้อมในการจดัท าโครงการวิจยั เพื่อ
น าเสนอเป็นหวัขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศกึษาคน้ควา้อสิระ และด าเนินการศกึษา
ด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได ้
หลกัสูตรจะด าเนินการจดัสอบโครงร่าง และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในระบบเปิด ซึ่งเปิดโอกาสให้นกัศึกษาผู้อื่นเข้าฟังเพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรูร้ว่มกนั 
 6. กระบวนการประเมนิผล 
 กระบวนการประเมินผลใช้การประเมินจากผลลพัธ์ของชิ้นงานทีต่อบโจทย์
ปัญหา ความคิดสรา้งสรรค์ และการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือไดต้ามหลกัวชิาการ ซึ่งตอ้งไดร้บัมตเิห็นชอบจาก
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ว่าผลงานมีความเป็น
มาตรฐานและมีคณุคา่ใหส้ามารถส าเร็จการศกึษาได ้และมีกระบวนการทวนสอบ
ทีไ่ดม้าตรฐานตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่5 ขอ้ 2 
 
อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศกึษา 
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 1. นกัพฒันาธุรกจิ 
 2. นกัการตลาด 
 3. นกัการเงนิ 
 4. นกัธุรกจิดจิทิลั 
 5. ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์และนวตักรรม 
 6. ผูป้ระกอบการอสิระ 
 7. นกัวเิคราะห์วจิยัตลาด 
 8. ทีป่รกึษาดา้นธุรกจิและการตลาดระหวา่งประเทศ 
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