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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา   สํานักวิชาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 
1. ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25490231111531 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in    

Innovation Management and Business 
Development 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย :   
     

ชื่อเต็ม  
      
ชื่อยอ        

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
 
ชื่อยอ        

Master of Business Administration (Innovation 
Management and Business Development) 
M.B.A. (Innovation Management and Business 
Development) 
 

3. วิชาเอก (ถามี) 
 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 51 หนวยกิต ระบบไตรภาค 
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ

เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 

5.2 ภาษาที่ใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
- รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดดีในระดับท่ีหลักสูตร 

กําหนด  
- เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2560 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไมมี 

 5.5 การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
 ไมมี 

5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพไดท้ังในองคการภาครัฐและ

เอกชน รวมท้ังประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ ในองคการภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห นักวางแผน เจาหนาท่ีดานการบริหาร สวนองคการ
ภาคเอกชนซึ่งไดแก บริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน เปนตน สามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อ นักการตลาด เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีปรึกษา ตลอดจน
ผูบริหารขององคการ นอกจากนี้สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปสรางและประกอบธุรกิจ
ของตนเองตามความถนัดของแตละบุคคล 

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
-  หองเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-  หองเรียนบรรยายของศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
-  สถานท่ีอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด
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8. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

8.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไมมี 

8.2   กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปดรายวิชาใหหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจเปนวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 10 รายวิชา ไดแก 
ACT61-612 
 

การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 
Managerial Accounting and Financial 
Management 

4 (3-2-7) 
 

     BUS61-723 
 

การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม 
Business and Innovation Management 
Research 

4 (3-2-7) 
 

BUS61-724 นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ 
Innovation and Business Creation 

4 (3-2-7) 
 

BUS61-929 
 
 
ECN61-671 

 

สัมมนาทางการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 
Seminar in Innovation Management and 
Business Development 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Economic Analysis for Business Decisions 

4 (3-2-7) 
 
 

4 (3-2-7) 

HRM61-632 
 

พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
Organizational Behavior and Human 
Resource 

4 (3-2-7) 
 

MGT61-781 
 

การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ  
Strategic Project Management 

4 (3-2-7)  

     MGT61-785      ความคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
Design Thinking and Product Development 

             4 (3-2-7) 

MGT61-786 การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(Business Innovation Synthesis) 
 

 4 (3-2-7) 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ อาจกําหนดใหเปดสอนในหมวดรายวิชา
เลือกของหลักสูตรเพิ่มเติมได 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สํานักวิชาการจัดการ มุงผลิตมหาบัณฑิตใหสามารถ

บูรณาการความรูภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม สวนรวมเปนสําคัญ 

 
1.2 จุดเดนของหลักสูตร  

หลักสูตรมุงเนนแนวคิดใหมดานการการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  ควบคูกับ
การพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะเปนผูบริหารท่ีมี
ความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนตอการบริหารท่ีมุงสูความสําเร็จ 

 
1.3 วัตถุประสงค  

1.3.1 เพื่อมุงผลิตทรัพยากรบุคคลและหรือผูประกอบการในระดับมหาบัณฑิตใหมีความรู 
ทักษะความสามารถ วิสัยทัศน และคุณธรรมในการดําเนินงานและการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ 

1.3.2 เพ่ือมุงพัฒนา และสงเสริมการศึกษาวิจัยทางดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ           ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจภาคใตและภูมิภาค 

1.3.3 เพ่ือสนับสนุน และเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการในเชิงการแขงขันทางการคา
ของธุรกิจตาง ๆ ในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยางย่ิงภาคใตตอนบน 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
 การจัดการศึกษาเปนระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาหตอภาคการศึกษา ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไมมี 
 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และใชระบบหนวยกิต  
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 หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบ
ไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ  5  หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ  4 
หนวยกิตระบบ ทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3  ACTS (Asean Credit 
Transfer System) หรือ 5 ECTS  (European Credit  Transfer System)   

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

1.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาเปนไปตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 -16.00 น. และหรือวันเวลาอื่นตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
 
1.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาโท 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 51 หนวยกิต มีแผนการศึกษาใหเลือก 2 แผน 
ดังตอไปนี้   
 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด ไมนอยกวา  51  หนวยกิต 
 แผน ข  เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการทําการคนควา
อิสระท่ีไมนอยกวา 7 หนวยกิต  โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดไมนอยกวา 51  หนวยกิต   

 
1.3  ระบบการศึกษา 

 เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560 

 
1.4  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2560 (ภาคผนวก ค) และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับเทียบโอนดวย 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 51 หนวยกิต  

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร    
  แบงเปน 2 แผน คือ 

1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เนนการศึกษารายวิชาและวิจัยเฉพาะดานอยางลึกซึ้งในดาน
การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ โดยผูศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามท่ี
หลักสูตรกําหนดและตองทําวิทยานิพนธ 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน               12*    หนวยกิต 
2) หมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต 
3) วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต 
รวม 51 หนวยกิต 

หมายเหตุ :  * กลุมวิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนแบบ S/U 
 

2) หลักสูตรแผน ข  เนนการศึกษารายวิชา เพื่อใหมีความรูทางดานการการจัดการ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในมุมกวางโดยผูศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามท่ี
หลักสูตรกําหนดและตองมีการศึกษาคนควาอิสระทางดานการการจัดการนวัตกรรมและ
การพัฒนาธุรกิจ รวมท้ังสอบประมวลความรู 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  12* หนวยกิต 
2) หมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก 8 หนวยกิต 
4) การคนควาอิสระ 7 หนวยกิต 
รวม 51 หนวยกิต 

 หมายเหตุ:  * กลุมวิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนแบบ S/U 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร หลักสูตร แผน ก 2 หลักสูตร แผน ข 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  12*  12* 
2) หมวดวิชาบังคับ 36 36 
3) หมวดวิชาเลือก - 8 
4) การคนควาอิสระ - 7 
5) วิทยานิพนธ 15 - 

รวม                             51 51 

 หมายเหตุ:  * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิตสําหรับทุกแผนของหลักสูตร 
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนศึกษาและสอบผานทุกรายวิชา โดยไมนับหนวย
กิตรวมในหลักสูตร ซึ่งมีเกณฑการวัดผลในลักษณะ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 
โดยการวัดผลตองไดในลักษณะ S จึงจะถือวาสอบผาน ท้ังนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจพิจารณายกเวนใหนักศึกษาบางรายไมตองลงทะเบียนศึกษา
ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานก็ได เมื่อไดพิจารณาแลววานักศึกษามีความรูอยางเพียงพอในรายวิชา
ดังกลาวแลว โดยมีรายวิชาเสริมพื้นฐานท้ังส้ิน 12 หนวยกิต ดังนี้ 

ACT61-611 
 

การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting 

  4 (3-2-7) 

BUS61-621 
 

สถิติเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
Statistics for Innovation Management and 
Business Development 

  4 (3-2-7) 

BUS61-622 พันธกิจเพ่ือสังคม 
Social Engagement 

  2 (1-2-3) 

HRM61-631         ภาวะผูนําและการสื่อสาร  
Leadership and Communication 

  2 (1-2-3) 

2) หมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต คือ 
ACT61-612 

 
การบัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ 
Managerial Accounting and Financial Management 

4 (3-2-7) 

     BUS61-723 
 

การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม 
Business and  Innovation Management Research 

4 (3-2-7) 

BUS61-724 นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ 
Innovation and Business Creation 

4 (3-2-7) 
 

BUS61-929 
 

สัมมนาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
Seminar in Innovation Management and Business 
Development 

4 (3-2-7)  
 

ECN61-671 
 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Economic Analysis for Business Decisions 

4 (3-2-7) 

HRM61-632 
 

พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
Organizational Behavior and Human Resource 
Management 

4 (3-2-7) 

MGT61-781 
 

การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ  
Strategic Project Management 

4 (3-2-7)  

MGT61-782 
 
 

การจัดการกลยุทธและการตลาด 
Strategic Management and Marketing 
 

4 (3-2-7)  
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MGT61-785 
 

 

ความคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
Design Thinking and Product Development 
 

4 (3-2-7) 
 
 

3) หมวดวิชาเลือก 8 หนวยกิต นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาตามแผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) 
จะตองเลือกศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

ACT61-713 
 

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 
Business Law and Taxation 

4 (3-2-7) 

ACT61-714 
 

รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 
Financial Report and Analysis 

4 (3-2-7) 

BUS61-625 
 

การวิเคราะหธุรกิจ 
Business Analytics 

4 (3-2-7) 

BUS61-726 
 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
International Business Management 

4 (3-2-7) 

BUS61-727 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis for Business Management  

4 (3-2-7) 

BUS61-728 การจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน                                                          
Sustainable Business Management 

4 (3-2-7) 
 

FNC61-651 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 
Strategic Financial Management 

4 (3-2-7) 

LGT61-761  
 

การจัดการการดําเนินงาน 
Operations  Management  

4 (3-2-7) 

LGT61-762 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

4 (3-2-7) 

MAR61-641 
 

พฤตกิรรมผูบรโิภคและการจัดการตลาด 
Consumer Behavior and Marketing Management     

               4 (3-2-7) 
 

MAR61-742 การวางแผนและกลยุทธทางการตลาด 
Marketing Strategies and Planning 

4 (3-2-7) 

MGT61-783 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 
Organization Change and Development 

4 (3-2-7) 

MGT61-784 การจัดการการสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
Communication Management and Negotiation 

4 (3-2-7) 

MGT61-786 การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Business Innovation Synthesis 
 
 
 
 

4 (3-2-7) 
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4) หมวดวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

การคนควาอิสระ 7 หนวยกิต 
MBA61-910 การคนควาอิสระ 

Independent Study 
    7 หนวยกิต 

       
วิทยานิพนธ 15 หนวยกติ 

MBA61-921 วิทยานิพนธ 
 Thesis 

15 หนวยกิต 

 

3.1.3 แผนการศึกษา 
หลักสูตรไดมีการกําหนดแผนการศึกษาในแตละแผนการศึกษาไวดังตอไปนี้ ท้ังนี้แผนการศึกษา
ดังกลาวอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 2  (จํานวนหนวยกิตรวม  51  หนวยกิต) 

*  หมายถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 
 

ACT61-611  การบัญชีการเงิน*  
HRM61-632 พฤติกรรมองคการ     
                   และการจัดการ                    
                   ทรัพยากรมนุษย 
HRM61-631 ภาวะผูนํา      
                 และการส่ือสาร*    

4 (3-2-7) 
4 (3-2-7) 
 
 
2 (1-2-3) 
 

BUS61-621  สถิตเิพ่ือการจัดการนวัตกรรม
และธรุกจิ* 

ECN61-671  การวเิคราะหเศรษฐกิจ
สําหรับการตดัสินใจทาง
ธุรกจิ 

BUS61-622  พันธกจิเพ่ือสังคม*  
 

 4 (3-2-7) 
 
 4 (3-2-7) 

 
 
 2 (1-2-3) 
 

ACT61-612 การบัญชแีละการเงินเพ่ือ  
  การจัดการ 

  MGT61-785  ความคิดเชิงออกแบบ 
และ การพัฒนาผลิตภัณฑ  

BUS61-724  นวัตกรรมและการ           
  สรางธรุกจิ         

 

4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 

รวม  10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต) รวม  10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต) รวม  12 หนวยกิต 
2   BUS61-723  การวิจัยทางธุรกิจ 

และการจัดการ
นวัตกรรม 

MBA61-921 วิทยานิพนธ               

4 (3-2-7) 
 

 
6หนวยกิต 

MGT61-782 การจัดการกลยุทธและ 
   การตลาด 

MGT61-781  การบริหารโครงการ       
  เชิงกลยุทธ 

 MBA61-921 วิทยานิพนธ 

4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 
 
2หนวยกิต 

BUS61-929 สัมมนาทางการบริหาร
นวัตกรรมและธุรกิจ 

MBA61-921 วิทยานิพนธ 

4 (3-2-7) 
 
7 หนวยกิต 

รวม  10 หนวยกิต รวม  10 หนวยกิต รวม  11 หนวยกิต 
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แผน ข (จํานวนหนวยกิตรวม  51 หนวยกิต) 

*  หมายถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 
 

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
1.1.4.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 12 หนวยกติ   

 
ACT61-611 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 
                4(3-2-7) 

 
  วิชานี้นี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีและบทบาท

ของการบัญชีตอสังคม นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและการบันทึกขอมูลทางการบัญชี
และการจัดทํางบการเงิน การบัญชีและการรายงานสําหรับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
ในลักษณะตาง ๆ ตามรูปแบบของธุรกิจ  การวิเคราะหผลการดําเนินงานการเงินของธุรกิจ ผาน
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง  

   This course is designed to introduce the basic accounting 
concepts and the social role of accounting; students will learn about the 
principles of recording&preparing financial statements, accounting&reporting 
concepts for assets, liabilities, owners’ equity - in various types of businesses, and 
analysis of business financial performance, via the practical training process. 
 
 
 
 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

1 
 

ACT61-611  การบัญชีการเงิน*  
HRM61-632 พฤติกรรมองคการ     
                   และการจัดการ                    
                   ทรัพยากรมนุษย 
HRM61-631 ภาวะผูนํา      
                 และการส่ือสาร*    

   4 (3-2-7) 
   4 (3-2-7) 
 
 
   2 (1-2-3) 
 

BUS61-621  สถิตเิพ่ือการจัดการ
นวัตกรรมและธุรกิจ* 

ECN61-671  การวเิคราะหเศรษฐกิจ
สําหรับการตดัสินใจทาง
ธุรกจิ 

BUS61-622  พันธกจิเพ่ือสังคม*  

 4 (3-2-7) 
 
 4 (3-2-7) 

 
 
 2 (1-2-3) 
 

BUS61-723  การวจิัยทางธรุกจิ และ
บริหารนวตักรรม 

 MGT61-785 ความคิดเชิงออกแบบ และ     
การพัฒนาผลิตภัณฑ 

BUS61-724  นวัตกรรมและการ           
                 สรางธรุกจิ      

4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 

รวม  10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต) รวม  10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต) รวม  12 หนวยกิต 
ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

2 ACT61-612 การบัญชแีละการเงิน   
เพ่ือการจดัการ 

  XXX61-xxx   วิชาเลือก 
XXX61-xxx   วิชาเลือก 
MBA61-910  การคนควาอิสระ 

4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 
4 (3-2-7) 

  2หนวยกิต 
  

MGT61-782 การจัดการกลยุทธและ 
   การตลาด 

MGT61-781  การบริหารโครงการ       
  เชิงกลยุทธ 

MBA61-910  การคนควาอิสระ 

4 (3-2-7) 
 
4 (3-2-7) 
 
2หนวยกิต 

BUS61-929  สัมมนาทางการบริหาร
นวัตกรรมและธุรกิจ 

MBA61-910  การคนควาอิสระ 
 

4 (3-2-7) 
 
3 หนวยกิต 

รวม  14 หนวยกิต รวม  10 หนวยกิต รวม  7 หนวยกิต 
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BUS61-621 สถิติเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
Statistics for Innovation Management and 
Business Development 

   4(3-2-7) 

   วิชานี้นี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
ธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะขอมูลทางธุรกิจและ
นวัตกรรม การเก็บรวบรวมวิธีวิเคราะหขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การประมาณคา 
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา 
นักศึกษาจะไดเรียนรูการทดสอบไคสแควรและการวิเคราะหความแปรปรวน ผานกระบวนการฝก
ปฏิบัติจริงดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

  This course is designed to introduce basic statistical concepts 
for business research; students will learn about the business data characteristics, 
data collection methods, data analysis, parameters estimation&test, 
regression&correlation analysis, and time series analysis; students will learn to 
test chi-square, and analysis of variance, via practical training program with 
statistical packages. 
 

BUS61-622 พันธกิจเพ่ือสังคม 
Social Engagement 

 2(1-2-3) 

  รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะการจัดโครงการตามความ
ตองการและการมีสวนรวมของชุมชน โดยอาศัยความรูในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ นักศึกษาจะไดฝก
ทักษะการจัดการโครงการประกอบดวย การกําหนดโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การ
ประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการ เมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงการพันธกิจเพื่อชุมชน และนําเสนอผลการจัดทําโครงการ 
   This course prepares students for project management skills 
to satisfy the community’s needs and engage with the community in the field of 
related; students will practice the project management skills by implementing: 
project formulation, project preparation, project assessment and project 
approval, project implementation, and project evaluation. At the end of the 
trimester, students will prepare a social engagement project and present the 
project results. 
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HRM61-631 ภาวะผูนําและการสื่อสาร  
Leadership and Communication 

  2(1-2-3) 

  รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะความเปนผูนํา นักศึกษาจะ
ไดฝกทักษะในการสรางทีมงานและสรางสภาพแวดลอมในการทํางานรวมกัน ขั้นตอนการเปน
ผูนําในบริบทของทีมและสรางพลวัตของกลุมเพื่อการเปล่ียนแปลง กระบวนการและเนื้อหา
ประเด็นของการสรางทีมงาน และการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะการตัดสินใจใน
สภาพแวดลอมการทํางานรวมกัน โดยเนนการศึกษาผานกิจกรรมพัฒนาทักษะ  

  This course is prepared for students in leadership skills; 
students will practice the team building skills, and will learn to create the 
collaborative environments,  the leadership process -in the context of the team 
and dynamics of the group for change, investigate the process and content issues 
of team building, interpersonal, group relations, effective problem solving, and 
decision making skills in collaborative environments, emphasized  via skill 
development and teamwork.   

 
3.1.4.2 หมวดวิชาบังคับ  36 หนวยกิต   

ACT61-612 การบัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ 
Managerial Accounting and Financial 
Management 

4(3-2-7) 

  วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําบทบาทและความสําคัญของขอมูลทางการ
บัญชี นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทขอมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการ การวางแผน การ
ควบคุม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจท้ังระยะส้ัน 
และระยะยาว แนวคิด ความหมาย และการจัดการตนทุนเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ และงบการเงิน อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝกการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี
การเงินเพ่ือการจัดการธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การประเมินมูลคา การวิเคราะหลงทุนตรา
สารอนุพันธ และการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 

  This course is designed to introduce the importance&role of 
accounting; students will learn about the role of information accounting: 
information management, planning, controlling, performance evaluating, short-
term&long-term decision making, concept&definition of cost, cost management 
for improving the effectiveness of a firm’s operations, and financial statement; 
students will also practice the analysis  of accounting information for business 
management, financial statement, analysis of financial statement, value 
evaluation, investment analysis, derivative, and financial risk analysis. 
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BUS61-723 การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม 
Business and Innovation Management 
Research 

  4 (3-2-7) 

วิชาบังคับกอน:  BUS61-621 สถิติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
Prerequisite:  BUS61-621 Statistics for Innovation Management and Business    

Development 
  วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยทาง

ธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูหลักการ ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย
ทางธุรกิจและการบริหารนวัตกรรม การคนหาปญหา การออกแบบวิจัย การสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือวิจัย การกําหนดตัวอยาง แหลงท่ีมาและการเก็บขอมูล การประยุกตใชสถิติเพ่ือการ
วิเคราะหและการนําเสนอขอมูลการวิจัย  ตลอดจนการจัดทํารายงานการวิจัย ผานการ
มอบหมายงานและการอภิปรายในชั้นเรียน เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงราง
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงทางดานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได 

This course is provided for students to understand the concepts 
and objectives of business&innovation management research; students will learn 
the principles, methodology, process of innovation administration research, 
problem exploring, instrument design, development of research tools, sampling 
methods, data collection methods, statistical data analysis, research 
presentation, and preparation research paper, via the assignments and class-
discussion. At the end of the trimester, students will develop a high quality 
research proposal for business&innovation management. 

 
BUS61-724 นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ 

Innovation and Business Creation 
4 (3-2-7) 

   วิชานี้นี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดนวัตกรรมและคุณลักษณะตลอดจน
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการจัดการนวัตกรรมเพื่อ
การประกอบธุรกิจของตนเอง การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ วิชานี้มุงเนน
การเรียนรูผานกรณีศึกษาและการอภิปราย อีกท้ังนั้กศึกษาจะไดทราบปญหาและอุปสรรคของ
การทําธุรกิจใหม ตลอดจนการประยุกตแนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานขององคการท่ัวไป 

  This course is designed to introduce the innovation concepts, 
entrepreneurships’ characteristic&skill; students will learn the innovation 
management for starting their own business, seeking new business opportunities, 
preparing business plans; this course is emphasized on leaning though case 

38



   

studies and discussion; students will also know the problems&obstacles of new 
business management, and also implementation of entrepreneurship concepts 
for improving the effectiveness of a firm’s operations. 
 

BUS61-929 สัมมนาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
Seminar in Innovation Management and 
Business Development 

 4 (3-2-7) 

  วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาเชิงอภิปรายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารนวัตกรรมและธุรกิจสมัยใหมจากผูเชี่ยวชาญ 
นอกจากน้ีนักศึกษาจะไดศึกษาเรียนรูภาคสนามถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการท้ังในและ
ตางประเทศ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษามีกจะมีการนําเสนอประเด็นนาสนใจทางการบริหาร
นวัตกรรมและธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
     This course is intended to provide the opportunities for 
students to debate and criticize the issues about the concept of innovation 
administration&modern management -by experience sharing with expertise. 
Moreover, students will also have the field study of good practice management 
in both domestic&international. At the end of the trimester, students will present 
the interesting innovation administration&business issues ,and will prepare a 
report on educational standards. 
 
ECN61-671 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Economic Analysis for Business Decisions 
 

  4 (3-2-7) 

  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําเคร่ืองมือพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาค
และมหภาค นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดเศรษฐศาสตรจุลภาค เร่ืองอุปสงคและอุปทาน การผลิต 
คาใชจาย และโครงสรางตลาด ปญหาทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดระดับรวม
เศรษฐกิจของการผลิตการจางงานและอัตราเงินเฟอและบทบาทของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
นักศึกษาจะไดฝกการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาความเขาใจในความสัมพันธระหวาง
องคกรและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

  This course is designed to introduce the basic tools of 
micro&macroeconomics; students will learn microeconomic concepts: supply 
and demand, production, cost, market structure; students will learn 
macroeconomic issues: concerning the determination of an economy’s aggregate 
level of production, employment&inflation, macroeconomic policy role; students 
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will practice economic analysis to develop the recognization of the relationship 
between an enterprise and the economic environment in which its operation. 
 
HRM61-632 พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 

Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

   4(3-2-7) 

     วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดและทฤษฎีทางดานพฤติกรรม
องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม นักศึกษาจะไดเรียนบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
ในดานการจัดการ กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองคการ หลักพ้ืนฐานและการ
วิเคราะหพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมผูนํา 
ภาวะความเปนผูนํา อํานาจหนาท่ี การจูงใจ การส่ือสารในองคการ ความขัดแยงและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองคการ ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการ และพฤติกรรม
องคการภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน  เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทํา
รายงานท่ีมีคุณภาพสูงทางดานพฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยได 

    This course is intended for students to understand the 
concept and theory in modern human resource management and administration; 
students will learn the role of executives in the managerial function: the 
managerial process, the organization design&development, principles&analysis of 
behavioral individual and organizational, the relationship between individuals and 
group leader, leadership skills, authorities, motivations, organizational 
communication, conflict& the organizational change, analysis of issues related to 
management -organizational behavior in the globalized world. At the end of the 
trimester, students will produce high quality reports on organizational behavior 
and human resource management. 
 

MGT61-781 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ  
Strategic Project Management 

 4 (3-2-7) 

 วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกออกแบบและวิเคราะหกลยุทธการ
วางแผนโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวางแผนการปฏิบัติการและการดําเนินการ การจัดลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการประเมินผลโครงการในภาคสนามโดยให
พัฒนารวมกับกลยุทธของธุรกิจ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอผลกรณีศึกษา  

  This course is allowed students to practice: design&analyze 
project, planning strategies, the project possibility. In addition, students will learn 
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techniques and tools, which are used in operational planning, sequences of 
operations, controlling& monitoring the project, and evaluating the project in the 
field with business strategy . At the end of the trimester, students will be offered 
case studies. 
 

MGT61-782 การจัดการกลยุทธและการตลาด 
  Strategic Management and Marketing 

4 (3-2-7) 

   วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการกําหนดภารกิจ นโยบาย 
เปาหมายและแผนกลยุทธของธุรกิจในระดับตาง ๆ ขององคการเพ่ือใหธุรกิจสามารถดํารงอยู 
และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ังการนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตามและประเมินผล ในการศึกษาจะเนนท่ีการใชกรณีศึกษา และ
เคร่ืองมือการเรียนการสอนท่ีมุงเนนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย 
การทําใหแตกตางและวางตําแหนงตามชวงชีวิตผลิตภัณฑ อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝกนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหม ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคา  การจัดการสายผลิตภัณฑและตราสินคา 
การจัดการกําหนดการ การจัดการชองทางการตลาด การจัดการการสงเสริมการตลาด  การจัด
องคการและการควบคุมทางการตลาด 
     This course is allowed students to practice analyzing both 
internal&external business environment, and trends of business; students will learn 
identifying strategic direction, policy, goals&strategic plans -for the business success 
under the changing environment-, implementing strategic plans, 
controlling&evaluation -emphasis on learning via case studies and business games-, 
market segmentation, market targeting, differentiation&positioning based on product 
life span; students will be trained presenting the new product, packaging&branding, 
product&brand management, scheduling management, marketing channel 
management, marketing promotion, management organizing, and controlling the 
market. 
 
MGT61-785  ความคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ  

   Design  Thinking and Product 
Development 

4 (3-2-7) 

  วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกเทคนิคในการคนหาและพัฒนาไอเดีย 
โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพ้ืนฐานการออกแบบ กระบวนการออกแบบ ประเภทผลิตภัณฑ 
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และการเชื่อมโยงความคิดสรางสรรคสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เม่ือส้ินสุดภาคเรียน
นักศึกษาจะนําเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑได 
   This course gives students the opportunity to practice the 
techniques for finding&developing ideas; students will learn basic design 
concepts, design process, product types, and creativity linking to product design 
and business creation development. At the end of the trimester, students will 
offer the product design work. 
 

3.1.4.3 หมวดวิชาเลือก  
ACT61-713  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 Business Law and Taxation 
4 (3-2-7) 

   วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักกฎหมายแพงและพาณิชยท่ัวไป 
นักศึกษาจะไดเรียนรูกฎหมายหางหุนสวนและบริษัทกฎหมาย ท่ีเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ 
กฎหมายลมละลาย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาท และความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย การกําหนด
นโยบายและการวางแผนภาษีเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปญหา
ทางภาษีอากรท่ีมีตอธุรกิจผานการเรียนรูโดยกรณีศึกษา 

  This course is designed for students to understand the 
general principles of civil law and commercial law, the partnerships law, the 
limited company law, the business contracts, the bankruptcy law, the systems 
and collection of tax in Thailand, tax policy and tax planning for business 
decision; students will also be able to analyze tax problems related to business 
via case studies.  
 
ACT61-714 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน  

Financial Report and Analysis 
4 (3-2-7) 

  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําขอสนเทศทางการบัญชีท่ีนําเสนอในรูปของ
งบการเงิน และรายงานการเงินตาม  มาตรฐานการบัญชี นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชขอสนเทศ
ทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังนักศึกษายังไดฝกใชเทคนิคและเคร่ืองมือตาง ๆ   ใน
การวิเคราะหงบการเงินผานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีทันสมัย และฝกการแปลความขอมูลท่ีวิเคราะห
ไดเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหาร และทายท่ีสุดนักศึกษาจะไดเรียนรูการกําหนด
นโยบายทางดานการเงินของกิจการในดานตาง ๆ ผานกรณีศึกษา 

  This course is designed to introduce the accounting 
information, presented in financial reports and financial statements with 

42



   

accounting standards; students will learn how to use accounting information 
effectively; students also practice using techniques& tools to analyze the 
financial statements by financial software package. In addition, the training of 
data analysis can be used for decision making. Finally, students will learn the 
financial policy of the business via various case studies. 

 

BUS61-625 การวิเคราะหธุรกิจ 4 (3-2-7) 
 Business Analytics 

 วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
เพื่อการตัดสินใจในการจัดการ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดหลักการตัดสินใจในการ
บริหาร แอปพลิเคชันภาพรวมแพลตฟอรมพื้นฐานเชน Hadoop Spark และเคร่ืองมืออื่น ๆ การ
ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล การวิเคราะหผล แนะนําปญหาการแสดง
ภาพบน Big Data Analytics จากนั้นนักศึกษาจะมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ Big Data Analytics 
เพ่ือจัดการกับความทาทายในโลกแหงความเปนจริงตางๆ  เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ
นําเสนอผลการวิเคราะหธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 This course gives students the opportunity to practice the 
analytical techniques of big data for management decisions; students will learn 
about the concept of management decision-making, the overview applications, 
the fundamental platforms -such as Hadoop, Spark, and other tools-, using the 
computer programs to analyze data, introduce the visualization issues on Big 
Data Analytics; students will have the fundamental knowledge on Big Data 
Analytics to handle various real-world challenges.  At the end of the trimester, 
the students will present results of the business analysis and prepare a 
standardized education report. 

  วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําแนวคิดในการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ นักศึกษาจะไดเรียนรูปญหา และอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจระหวางประเทศ ศึกษาปจจัยทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและ
การแขงขันท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธในการจัดการการตลาด การเงิน และดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ ผานการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น

BUS61-726  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
 International Business   
 Management 

 4 (3-2-7) 
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เรียน เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอผลการวิเคราะหธุรกิจระหวางประเทศ และ
จัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
             This course is designed to introduce the concepts of 
international business operations; students will learn the problems and obstacles of 
international business operations, business culture, economy, politics, society, 
technology, and competition -which affect to marketing, financial&international 
business strategy, and International business operation- by using case studies and 
class discussion. At the end of the trimester, the students will present the results of 
an international business analysis, and prepare a standardized education report. 
 

BUS61-727 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis for Business 
Management 

4 (3-2-7) 
 

    วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําการประยุกตตัวแบบทางคณิตศาสตรเพ่ือ
วิเคราะหปญหา นักศึกษาจะไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการวิเคราะหโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห
ตัวแบบการขนสง วิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม ปญหาการจัดสรรทรัพยากร แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหผลทางสถิติ 
  This course is designed to introduce the quantitative models 
for business problem solving, students will learn and practice the linear 
programming, the transportation problems, the network analysis, the game 
theory, the resource allocation, the quantitative simulation, and other 
quantitative models for business management; students will also be able to use 
statistical analysis software. 
 
BUS61-728 การจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน 

Sustainable Business Management 
4 (3-2-7) 

   วิชานี้จะมุงเนนไปท่ีการจัดการท่ีย่ังยืนในองคกร โดยการใชการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจคําจํากัดความท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการท่ีย่ังยืนและ
ความเปนไปไดของเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน นักศึกษาจะไดเรียนรูการเชื่อมโยง การคุมครองส่ิงแวดลอม 
และการจัดการองคกรดวยการสํารวจความทาทายดานเทคนิคดานการเงินและการบริหารจัดการ 
และการเมือง เพื่อการจัดการสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 
            This course will focus on the sustainable management in 
enterprises by using a problem-based learning, intended for students to 
understand the clearly definition of sustainable management, and the feasibility 
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of the sustainable economy; students will learn the linkage of the environmental 
protection&organizational management by exploring the financial&managerial 
technique challenges, and political for manage a sustainable environment and 
economy.  
 
FNC61-651 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 

Strategic Financial Management 
  4 (3-2-7) 

วิชาบังคับกอน:        ACT61-611 การบัญชีการเงิน 
Prerequisite:         ACT61-611 Financial Accounting 

 วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําการจัดการการเงินเชิงกลยุทธ นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูและฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและตัดสินใจทางการเงิน ความเส่ียงและ
ผลตอบแทน นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิด และกลยุทธในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสรางเงินทุน รวมถึงการกําหนดมูลคาของหลักทรัพย ตนทุน
เงินทุน นโยบายเงินปนผล การรวมกิจการและกลยุทธในการแกไขปญหาทางการเงินอ่ืน ๆ ของ
ธุรกิจผานการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอผลการ
วิเคราะหการเงินธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

  This course is designed to introduce the concepts of the 
Strategic Financial Management; students will learn and practice the program in 
financial analysis, decision making, risk and return. In addition, students will learn the 
concepts and strategies of capital management,  investment,  financing,  capital 
structure, valuation of financial assets, cost of capital, dividend policy,  mergers and 
financial strategies for solving others financial problems of business via case studies. 
At the end of the trimester, the students will present the results of the business 
financial analysis, and prepare a standardized education report. 
 
LGT61-761 การจัดการการดําเนินงาน 

Operations  Management  
4 (3-2-7) 

     วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดในการจัดการดําเนินงานภายใต
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน นักศึกษาจะไดเรียนรูกระบวนการและหนาท่ีใน
ดานการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ การวิเคราะหและ
วางแผนกระบวนการผลิตหรือบริการ การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน การควบคุมการ
ดําเนินงาน การจัดการดานคุณภาพ เทคนิคในการจัดการ และควบคุมสินคาคงคลัง ผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมภายนอกตอการดําเนินงาน รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เมื่อ
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ส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอแผนการจัดการการดําเนินงาน และจัดทํารายงาน
ทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 This course is designed for students to understand the 
concepts of operations management; students will learn the process and 
function of operations management, the product&service design, the 
analysis&planning of manufacturing&service process, the job standard 
determination, the operations control, the quality management, the inventory 
management&control techniques, the external environment affecting operations 
management. This course focuses on case studies. At the end of the trimester, 
students will present the operational management plan, and prepare a 
standardized education report. 
 

LGT61-762 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
Logistics and Supply Chain 
Management 

  4 (3-2-7) 

     วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดการจัดการโลจิสติกส นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูตั้งแตกระบวนการขนสง การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคา การ
จัดการสินคาคงคลัง การบริหารคลังสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานดานโลจิสติกส แนวคิด
การจัดการโซอุปทานท้ังในและระหวางประเทศ การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การนํา
กลยุทธโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง
ย่ังยืน รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอ
แผนการจัดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

This course is designed for students to understand the 
concepts of logistics management; students will learn the process of 
transportation -to customer delivery-, the inventory management, the warehouse 
management, the information technology for logistics, the concepts of supply 
chain management within and between countries, the supply chain performance 
measurement, the implementation of logistics, and supply chain management 
strategies to increase productivity and sustainability. This course focuses on case 
studies. At the end of the trimester, students will present the project of logistics 
and supply chain management, and prepare a standardized education report. 
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MAR61-641 พฤติกรรมผูบริโภคและการจัดการการตลาด 
Consumer Behavior and Marketing 
Management 

 4 (3-2-7) 

  วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการ
จัดการการตลาดสมัยใหม นักศึกษาจะไดเรียนรูบทบาท และความสําคัญของการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการคนหาความตองการและการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและการ
จัดการทางดานการตลาดของธุรกิจ การวิเคราะหทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวน
ตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธในการแขงขัน บทบาทของขอมูลทางการตลาดและ
การวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด การวางแผนและการกําหนดกล
ยุทธทางดานการตลาดใหเหมาะสมกับประเภท และรูปแบบของการดําเนินธุรกิจและความ
ตองการของผูบริโภค เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทํารายงานท่ีมีคุณภาพสูงทางดาน
พฤติกรรมผูบริโภคและการจัดการการตลาดได 

  This course is designed to introduce the concepts of 
consumer behavior and modern marketing management; students will learn the 
roles and importance of technology development affecting consumer behavior 
and marketing management, marketing analysis, consumer behavior, market 
segmentation, target market selecting, marketing strategies for competitiveness,  
the roles of marketing information, marketing mix analysis, marketing planning 
and strategies of various types of business and consumer demand. At the end of 
the trimester, students will produce high quality reports on consumer behavior 
and marketing management. 
 

MAR61-742 การวางแผนและกลยุทธทางการตลาด 
Marketing Strategies and Planning 

   4 (3-2-7) 

  วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 
นักศึกษาจะไดเรียนรูการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางการตลาด ศึกษาลักษณะ 
ความสําคัญ และรายละเอียดของกระบวนการจัดการดานตาง ๆ ในการวางแผนและกําหนดกล
ยุทธการตลาดสําหรับ ตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดบริการ และตลาดสังคมออนไลน 
ศึกษากระบวนการวางแผนการตลาด และกําหนดกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณ
ทางการตลาด เพ่ือใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จทางการตลาด ในสภาวะการแขงขันท่ี
รุนแรง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี
การนําเสนอรายงานการวางแผนและกลยุทธทางการตลาดและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยาง
มีมาตรฐาน 
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  This course gives students the opportunity to technical 
practice for marketing situation analysis; students will learn and practice to 
formulate the marketing objectives&goals, characteristics, importance and 
process of marketing strategy formulation for consumer market, industrial market, 
service market, social network market, marketing planning process, and suitable 
formulated marketing strategies for market situation. This course emphasis on 
leaning via case studies and discussion. At the end of the trimester, students will 
present the project of marketing strategies and planning, and prepare a 
standardized education report. 
 
MGT61-783 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 

Organization Change and 
Development 

4 (3-2-7) 

  วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคการ นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการ
ตอการเปล่ียนแปลง  ท้ังในระดับปจเจกบุคคล  กลุม  และองคการ  นอกจากนี้นักศึกษาจะได
เรียนรูวิธีการพัฒนาองคการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ปญหาในการเปล่ียนแปลงองคการ  การ
ตอตานและแนวทางแกไข ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อส้ินสุดภาค
เรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํา
รายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

     This course gives students the opportunity to practically 
analysis for environmental change affecting organization; students will learn the 
strategies&techniques management for changes at the individual, group and 
organization level. In addition, students will learn how to develop an organization 
to support changes, resistance to organizational changes and problems solution. 
This course emphasis on learning via case studies and discussion. At the end of 
the trimester, students will present the case studies of the organization change 
and development, and prepare a standardized education report. 
 

MGT61-784 การจัดการการสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
Communication Management and 
Negotiation 

    4 (3-2-7) 

    วิชานี้ออกแบบเพื่อแนะนําแนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร นักศึกษาจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับบทบาทและวิธีการเผยแพรขอมูล  การส่ือสารในองคการและนอกองคการยุคดิจิทัล 
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ดําเนินการจัดตั้งเครือขายการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังรูปแบบ และเทคนิคในการเจรจา
ตอรองเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ในการศึกษาจะเนนการฝกปฏิบัติและการอภิปราย
เปนหลัก ในตอนทายของภาคการศึกษานักศึกษาจะนําเสนอการแสดงบทบาท 

  This course is designed to introduce the communication 
theory concept; students will learn and practice the roles&methods of 
communication -both inside and outside of the organization in digiatal era-, the 
effective communication networking, the  patterns and techniques of negotiation 
for maximization of organizational benefits. This course emphasis on practical 
and discussion. At the end of the trimester, students will present the role play. 
 
MGT61-786  การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ  

 Business Innovation Synthesis 
4 (3-2-7) 

  วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ 
นักศึกษาจะไดเรียนรูสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจในลักษณะของวิวัฒนาการ นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและอิทธิพลท่ีมีตอการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนั้น
ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเปนการอภิปรายและนําเสนอ รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใช
กรณีศึกษาและอภิปรายผล เมื่อส้ินสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอการสังเคราะห
นวัตกรรมทางธุรกจิ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

  This course gives students the opportunity to synthesis the 
business innovations; students will learn and synthesis the business innovations 
of any kinds in evolutionary terms. In addition, students will practice to analyze 
the causal factors and influences on the business innovation development -both 
present and future- by discussion and presentation. This course emphasize on 
case study and discussion. At the end of the trimester, students will present their 
case studies of  business innovation synthesis and prepare a standardized 
education report. 
 

หมวดวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
MBA61-910 การคนควาอิสระ 

Independent Study 
7 หนวยกติ 

 
    วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองใน

หัวขอวิจัยท่ีนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม 
หรืออาจเปนการทําแผนธุรกิจก็ได ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ    
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เมื่อส้ินสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการนําเสนอการวิจัยและจัดทํารายงานทางการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน  

    This course gives students the opportunity to practice their 
studies and research on the issue of research related to business deveopment 
and innovation management, or a business plan under the supervision of the 
advisor. At the end of the study process, students will present with standardized 
research and educational reports. 

 
MBA61-921 วิทยานิพนธ 

Thesis 
      15 หนวยกิต 

 
    วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองใน

หัวขอวิจัยท่ีนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม 
ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการวิทยานิพนธ    เมื่อส้ินสุดกระบวนการศึกษา
นักศึกษาจะมีการนําเสนอการวิจัยและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน และมีการ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ 

  This course gives students the opportunity to practice their 
studies and research on the issue of research related to business deveopment 
and innovation management under the supervision of the advisor. At the end of 
the study process, students will present with standardized research and 
educational reports, academic publications are also published in national 
journals
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย  

การทําการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธในหัวขอทางดานบริหารธุรกิจและการจัดการท่ี
นักศึกษาสนใจและผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 
4.1  คําอธิบายโดยยอ 
 การทําวิทยานิพนธ คือ การทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขา

บริหารธุรกิจและการจัดการ ภายใตการดูแลของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ซึ่งมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนรายบุคคลจนแลวเสร็จ 
พรอมเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ และมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพหรือ
เผยแพรผานส่ือทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 

 การคนควาอิสระ คือ การศึกษาและคนควาดวยตนเอง ในหัวขอวิจัยท่ีนักศึกษา
สนใจและเกี่ยวของกับการศึกษาในหลักสูตร หรืออาจเปนการทําแผนธุรกิจก็ได ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 
4.2   มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหา

อยางเปนระบบและมีหลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดาน
บริหารธุรกิจในแขนงตางๆ และผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนท่ี
นาพึงพอใจ 

 
4.3 ชวงเวลา  

4.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบก2 เร่ิมทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ของ
ปการศึกษาท่ี 2 

4.3.2 หลักสูตร แผน ข ทําการคนควาอิสระ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ของป
การศกึษาท่ี 2 
 

4.4 จํานวนหนวยกิต 
  4.4.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ 16 หนวยกิต 
  4.4.2 หลักสูตร แผน ข ทําการคนควาอิสระ 8 หนวยกิต  
 

4.5 การเตรียมการวิทยานิพนธ 
การเตรียมการและดําเนินการเพื่อทําวิทยานิพนธประกอบดวยขั้นตอน ดังนี ้
1) นักศึกษาขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2) นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรฯพรอมกับแนบเอกสารท่ีจะใชสอบ (Thesis Proposal) 

3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

4) นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
5) นักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 
6) นักศึกษาย่ืน คํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ พรอมกับแนบรายงานฉบับสมบูรณ 

และผลงานทางวิชาการจํานวน 1 บทความ ท่ีไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความท่ีนําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณ  (Full Paper) ได รับการตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

7) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

8) นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ 
9) นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

การคนควาอิสระ 
การเตรียมการและดําเนินการเพื่อการคนควาอิสระประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
1) นักศึกษาขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
2) นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบหัวขอการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

หลักสูตรฯพรอมกับแนบเอกสารท่ีจะใชสอบ 
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
4) นักศึกษาสอบหัวขอของการคนควาอิสระ 
5) นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระตอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 
ประจําหลักสูตรฯ พรอมกับแนบเอกสารท่ีจะใชสอบ 

6) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

7) นักศึกษาสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระ 
8) นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบปองกันของการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําหลักสูตรฯ พรอมกับแนบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ และผลงานทางวิชาการจํานวน 1 
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บทความท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือสูงกวาโดยบทความท่ีนําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณ 

9) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

10) นักศึกษาสอบปองกันของการคนควาอิสระ 
11) นักศึกษาสงเลมของการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

**มีการจัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทําวิจัย ควบคูกับการเรียนรู
ระเบียบวิธีการวิจัยในรายวิชาท่ีกําหนดไว** 

4.6  กระบวนการประเมินผล 
4.6.1 วิทยานิพนธ 

การประเมินวิทยานิพนธ ในหัวขอดังตอไปนี ้
1) การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
2) การรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ 
3) การสอบวิทยานิพนธ 
4) การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีเปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ 

4.6.2 การศึกษาอิสระ 
       การประเมินการศึกษาอิสระ ในหัวขอดังตอไปนี้ 

1) การสอบประมวลความรู 
2) การสอบหัวขอของการคนควาอิสระ 
3) การสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระ 
4) การสอบปองกันของการคนควาอิสระ 
5) การเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีเปนผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง
ของการคนควาอิสระ 

 

5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) และขอกําหนดของหลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้ 

แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ 
มีผลงานทางวิชาการจํานวน 1 บทความ ท่ีไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความท่ีนําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
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แผน ข การศึกษาอิสระ 
สอบประมวลความรูผานตามท่ีหลักสูตรฯ กําหนด และมีผลงานทางวิชาการจํานวน 1 

บทความท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือสูงกวาโดยบทความท่ีนําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณ 
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