รายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สํานักวิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25490231111531
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in
Innovation Management and Business
Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย :
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ)
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
- รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดดีในระดับที่หลักสูตร
กําหนด
- เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2560
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพไดทั้งในองคการภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิ จสวนตัว อาทิ ในองค การภาครัฐสามารถปฏิบั ติงานในตําแหน ง
อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห นักวางแผน เจาหนาที่ดานการบริหาร สวนองคการ
ภาคเอกชนซึ่งไดแก บริษั ท ธนาคาร สถาบั นการเงิน เปน ตน สามารถปฏิ บัติงานในตําแหน ง
เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ นักการตลาด เจาหนาที่บริหารทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษา ตลอดจน
ผูบริหารขององคการ นอกจากนี้สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปสรางและประกอบธุรกิจ
ของตนเองตามความถนัดของแตละบุคคล
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- หองเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หองเรียนบรรยายของศูนยวิทยบริการ จังหวัดสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
- สถานที่อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
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8. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย
8.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยสํานักวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
8.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปดรายวิชาใหหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจเปนวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 10 รายวิชา ไดแก
ACT61-612
การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ
4 (3-2-7)
Managerial Accounting and Financial
Management
BUS61-723 การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
4 (3-2-7)
Business and Innovation Management
Research
BUS61-724
นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Innovation and Business Creation
BUS61-929
สัมมนาทางการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ
4 (3-2-7)
Seminar in Innovation Management and
Business Development
ECN61-671
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Economic Analysis for Business Decisions
HRM61-632 พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย
4 (3-2-7)
Organizational Behavior and Human
Resource
MGT61-781 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ
4 (3-2-7)
Strategic Project Management
MGT61-785 ความคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ
4 (3-2-7)
Design Thinking and Product Development
MGT61-786 การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 (3-2-7)
(Business Innovation Synthesis)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ อาจกําหนดใหเปดสอนในหมวดรายวิชา
เลือกของหลักสูตรเพิ่มเติมได
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สํานักวิชาการจัดการ มุงผลิตมหาบัณฑิตใหสามารถ
บูรณาการความรูภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม สวนรวมเปนสําคัญ
1.2 จุดเดนของหลักสูตร
หลักสูตรมุงเนนแนวคิดใหมดานการการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ควบคูกับ
การพั ฒ นาทั กษะการบริห ารเพื่ อ ใหผู เรียนมีค วามรูความสามารถพรอ มที่ จะเป นผู บ ริห ารที่ มี
ความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการบริหารที่มุงสูความสําเร็จ
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อมุงผลิตทรัพยากรบุคคลและหรือผูประกอบการในระดับมหาบัณฑิตใหมีความรู
ทักษะความสามารถ วิสัยทัศน และคุณธรรมในการดําเนินงานและการจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ
1.3.2 เพื่อมุงพัฒนา และสงเสริมการศึกษาวิจัยทางดานการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจ
ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจภาคใตและภูมิภาค
1.3.3 เพื่อสนับสนุน และเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการในเชิงการแขงขันทางการคา
ของธุรกิจตาง ๆ ในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตตอนบน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
ศึ ก ษาไม น อ ยกว า 12 สั ป ดาห ต อ ภาคการศึ ก ษา ข อ กํ า หนดต า งๆ ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และใชระบบหนวยกิต
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หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบ
ไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4
หนวยกิต ระบบ ทวิภ าค หรือ 4 หน วยกิ ต ระบบไตรภาค เที ย บไดกั บ 3 ACTS (Asean Credit
Transfer System) หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System)
2. การดําเนินการหลักสูตร
1.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาเปนไปตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรียนวัน เสาร – อาทิ ตย เวลา 09.00 -16.00 น. และหรือวัน เวลาอื่น ตามที่ห ลักสูต ร
กําหนด
1.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เป น ผู สําเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท าทุ ก สาขา เป น ไปตามขอ บั งคั บ
มหาวิท ยาลัย วลัยลั กษณ วาดวยการศึ ก ษาขั้น บั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2560 หลั กสู ตรปริญ ญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 51 หนวยกิต มีแผนการศึกษาใหเลือก 2 แผน
ดังตอไปนี้
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
แผน ข เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการทําการคนควา
อิสระที่ไมนอยกวา 7 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดไมนอยกวา 51 หนวยกิต
1.3 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
1.4 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 (ภาคผนวก ค) และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนดวย
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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 ตามที่
หลักสูตรกําหนดและตองทําวิทยานิพนธ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
12*
หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
36
หนวยกิต
3) วิทยานิพนธ
15
หนวยกิต
รวม
51
หนวยกิต
หมายเหตุ : * กลุมวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนแบบ S/U

2) หลัก สูต รแผน ข เนน การศึก ษารายวิช า เพื ่อ ใหม ีค วามรูท างดา นการการจัด การ
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจในมุมกวางโดยผูศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนดและตองมีการศึกษาคนควาอิสระทางดานการการจัดการนวัตกรรมและ
การพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งสอบประมวลความรู
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
12*
หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
36
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
8
หนวยกิต
4) การคนควาอิสระ
7
หนวยกิต
รวม
51
หนวยกิต
หมายเหตุ: * กลุมวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนแบบ 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: * หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตสําหรับทุกแผนของหลักสูตร
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รายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เปนรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนศึกษาและสอบผานทุกรายวิชา โดยไมนับหนวย
กิ ตรวมในหลั กสู ตร ซึ่ งมี เกณฑ การวัดผลในลั กษณะ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)
โดยการวัดผลตองไดในลักษณะ S จึงจะถือวาสอบผาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจพิจารณายกเวนใหนักศึกษาบางรายไมตองลงทะเบียนศึกษา
ในรายวิชาเสริมพื้ นฐานก็ ได เมื่ อได พิ จารณาแลววานั กศึ กษามี ความรูอย างเพี ยงพอในรายวิชา
ดังกลาวแลว โดยมีรายวิชาเสริมพื้นฐานทั้งสิ้น 12 หนวยกิต ดังนี้
ACT61-611

BUS61-621
BUS61-622
HRM61-631

การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
สถิติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
Statistics for Innovation Management and
Business Development
พันธกิจเพื่อสังคม
Social Engagement
ภาวะผูนําและการสื่อสาร
Leadership and Communication

4 (3-2-7)

การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting and Financial Management
การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
Business and Innovation Management Research
นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ
Innovation and Business Creation
สัมมนาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
Seminar in Innovation Management and Business
Development
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Economic Analysis for Business Decisions
พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย
Organizational Behavior and Human Resource
Management
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ
Strategic Project Management
การจัดการกลยุทธและการตลาด
Strategic Management and Marketing

4 (3-2-7)

2) หมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต คือ
ACT61-612

BUS61-723
BUS61-724
BUS61-929
ECN61-671
HRM61-632
MGT61-781
MGT61-782

32

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

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

MGT61-785

ความคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ
Design Thinking and Product Development

4 (3-2-7)

3) หมวดวิ ช าเลื อ ก 8 หน ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เลื อ กศึ ก ษาตามแผน ข (ไม ทํา วิท ยานิ พ นธ )
จะตองเลือกศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ACT61-713

ACT61-714
BUS61-625
BUS61-726
BUS61-727
BUS61-728
FNC61-651
LGT61-761
LGT61-762
MAR61-641
MAR61-742
MGT61-783
MGT61-784
MGT61-786

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Law and Taxation
รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
Financial Report and Analysis
การวิเคราะหธุรกิจ
Business Analytics
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Management
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Management
การจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน
Sustainable Business Management
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ
Strategic Financial Management
การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
พฤติกรรมผูบริโภคและการจัดการตลาด
Consumer Behavior and Marketing Management
การวางแผนและกลยุทธทางการตลาด
Marketing Strategies and Planning
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ
Organization Change and Development
การจัดการการสื่อสารและการเจรจาตอรอง
Communication Management and Negotiation
การสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Synthesis
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4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

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

4) หมวดวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
การคนควาอิสระ 7 หนวยกิต
MBA61-910 การคนควาอิสระ
Independent Study

7 หนวยกิต

วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต
MBA61-921 วิทยานิพนธ
Thesis

15 หนวยกิต

3.1.3 แผนการศึกษา
หลักสูตรไดมีการกําหนดแผนการศึกษาในแตละแผนการศึกษาไวดังตอไปนี้ ทั้งนี้แผนการศึกษา
ดังกลาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (จํานวนหนวยกิตรวม 51 หนวยกิต)
ชั้นป
1

2

ภาคการศึกษาที่ 1
ACT61-611 การบัญชีการเงิน*
HRM61-632 พฤติกรรมองคการ
และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
HRM61-631 ภาวะผูนํา
และการสือ่ สาร*

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

ภาคการศึกษาที่ 2
BUS61-621 สถิตเิ พือ่ การจัดการนวัตกรรม
และธุรกิจ*
ECN61-671 การวิเคราะหเศรษฐกิจ
สําหรับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
BUS61-622 พันธกิจเพือ่ สังคม*

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

ภาคการศึกษาที่ 3
ACT61-612 การบัญชีและการเงินเพื่อ
การจัดการ
MGT61-785 ความคิดเชิงออกแบบ
และ การพัฒนาผลิตภัณฑ
BUS61-724 นวัตกรรมและการ
สรางธุรกิจ

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
BUS61-723 การวิจัยทางธุรกิจ
4 (3-2-7) MGT61-782 การจัดการกลยุทธและ
4 (3-2-7) BUS61-929 สัมมนาทางการบริหาร
4 (3-2-7)
และการจัดการ
การตลาด
นวัตกรรมและธุรกิจ
นวัตกรรม
MGT61-781 การบริหารโครงการ
4 (3-2-7) MBA61-921 วิทยานิพนธ
7 หนวยกิต
6หนวยกิต
เชิงกลยุทธ
MBA61-921 วิทยานิพนธ
MBA61-921 วิทยานิพนธ
2หนวยกิต
รวม 10 หนวยกิต

รวม 10 หนวยกิต

* หมายถึงรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
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รวม 11 หนวยกิต

แผน ข (จํานวนหนวยกิตรวม 51 หนวยกิต)
ชั้นป
1

ชั้นป
2

ภาคการศึกษาที่ 1
ACT61-611 การบัญชีการเงิน*
HRM61-632 พฤติกรรมองคการ
และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
HRM61-631 ภาวะผูนํา
และการสือ่ สาร*

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

รวม 10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 1

ACT61-612 การบัญชีและการเงิน
เพื่อการจัดการ
XXX61-xxx วิชาเลือก
XXX61-xxx วิชาเลือก
MBA61-910 การคนควาอิสระ

รวม 14 หนวยกิต

4 (3-2-7)

4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
2หนวยกิต

BUS61-621 สถิตเิ พือ่ การจัดการ
นวัตกรรมและธุรกิจ*
ECN61-671 การวิเคราะหเศรษฐกิจ
สําหรับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
BUS61-622 พันธกิจเพือ่ สังคม*

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

รวม 10 หนวยกิต (นับ 4 หนวยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2

MGT61-782 การจัดการกลยุทธและ
การตลาด
MGT61-781 การบริหารโครงการ
เชิงกลยุทธ
MBA61-910 การคนควาอิสระ

* หมายถึงรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

รวม 10 หนวยกิต

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

BUS61-723 การวิจัยทางธุรกิจ และ
บริหารนวัตกรรม
MGT61-785 ความคิดเชิงออกแบบ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
BUS61-724 นวัตกรรมและการ
สรางธุรกิจ

รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3

BUS61-929 สัมมนาทางการบริหาร
นวัตกรรมและธุรกิจ
MBA61-910 การคนควาอิสระ

2หนวยกิต

รวม 7 หนวยกิต

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
1.1.4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ACT61-611

การบัญชีการเงิน
4(3-2-7)
Financial Accounting
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.
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4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

4 (3-2-7)
3 หนวยกิต

BUS61-621

สถิติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
4(3-2-7)
Statistics for Innovation Management and
Business Development
วิชานี้นี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
ธุรกิ จ และการจั ด การนวั ต กรรม นั ก ศึ ก ษาจะได เรี ย นรู เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะข อ มู ล ทางธุ รกิ จ และ
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

พันธกิจเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Engagement
รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะการจัดโครงการตามความ
ตองการและการมีสวนรวมของชุมชน โดยอาศัยความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะไดฝก
ทั ก ษะการจั ด การโครงการประกอบด ว ย การกํ าหนดโครงการ การจั ด เตรี ย มโครงการ การ
ประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการ เมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงการพันธกิจเพื่อชุมชน 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
2(1-2-3)
Leadership and Communication
รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะความเปนผูนํา นักศึกษาจะ
ไดฝกทักษะในการสรางทีมงานและสรางสภาพแวดลอมในการทํางานรวมกัน ขั้นตอนการเปน
ผูนําในบริบ ทของทีม และสรางพลวัตของกลุมเพื่ อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและเนื้ อหา
ประเด็ น ของการสร า งที ม งาน และการแก ป ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจใน
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
การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ
4(3-2-7)
Managerial Accounting and Financial
Management
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําบทบาทและความสําคัญของขอมูลทางการ
บัญชี นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทขอมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการ การวางแผน การ
ควบคุม การวัดผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจทั้งระยะสั้น
และระยะยาว แนวคิ ด ความหมาย และการจั ด การต น ทุ น เพื่ อ สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ และงบการเงิน อีกทั้งนักศึกษาจะไดฝกการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี
การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การประเมินมูลคา การวิเคราะหลงทุนตรา
สารอนุพันธ และการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน
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, shortterm&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.
37

BUS61-723

การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
4 (3-2-7)
Business and Innovation Management
Research
วิชาบังคับกอน: BUS61-621 สถิติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
Prerequisite: BUS61-621 Statistics for Innovation Management and Business
Development
วิชานี้มีไวเพื่อ ให นักศึ กษาเขาใจแนวคิด และวัตถุป ระสงคของการวิจัยทาง
ธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูหลักการ ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย
ทางธุรกิจและการบริหารนวัตกรรม การคนหาปญหา การออกแบบวิจัย การสรางและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย การกําหนดตัวอยาง แหลงที่มาและการเก็บขอมูล การประยุกตใชสถิติเพื่อการ
วิ เคราะห แ ละการนํ า เสนอข อ มู ล การวิ จั ย ตลอดจนการจั ด ทํ า รายงานการวิ จั ย ผ า นการ
มอบหมายงานและการอภิ ป รายในชั้น เรีย น เมื่ อสิ้ น สุ ด ภาคเรีย นนั ก ศึ ก ษาจะจัด ทํ าโครงราง
งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทางดานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได
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 classdiscussion. At the end of the trimester, students will develop a high quality
research proposal for business&innovation management.
BUS61-724

นวัตกรรมและการสรางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Innovation and Business Creation
วิชานี้นี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดนวัตกรรมและคุณลักษณะตลอดจน
ทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการจัดการนวัตกรรมเพื่อ
การประกอบธุรกิจของตนเอง การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ วิชานี้มุงเนน
การเรียนรูผานกรณีศึกษาและการอภิปราย อีกทั้งนั้กศึกษาจะไดทราบปญหาและอุปสรรคของ
การทํ าธุรกิ จ ใหม ตลอดจนการประยุก ต แ นวคิ ด ของการประกอบธุรกิ จ มาปรับ ปรุงและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานขององคการทั่วไป
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
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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
4 (3-2-7)
Seminar in Innovation Management and
Business Development
วิช านี้ เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาเชิ ง อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การบริ ห ารนวั ต กรรมและธุ ร กิ จ สมั ย ใหม จ ากผู เชี่ ย วชาญ
นอกจากนี้นักศึกษาจะไดศึกษาเรียนรูภาคสนามถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทั้งในและ
ตางประเทศ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษามีกจะมีการนําเสนอประเด็นนาสนใจทางการบริหาร
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

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Economic Analysis for Business Decisions
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําเครื่องมือพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาค
และมหภาค นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดเศรษฐศาสตรจุลภาค เรื่องอุปสงคและอุปทาน การผลิต
คาใชจาย และโครงสรางตลาด ปญหาทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวของกับการกําหนดระดับรวม
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
4(3-2-7)
Organizational Behavior and Human
Resource Management
วิช านี้ มี ไว เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข าใจแนวคิ ด และทฤษฎี ท างด า นพฤติ ก รรม
องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม นักศึกษาจะไดเรียนบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ในดานการจัดการ กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองคการ หลักพื้นฐานและการ
วิเคราะห พ ฤติกรรมบุค คลและพฤติ กรรมองค การ ความสัมพั น ธระหวางบุค คลและกลุม ผูนํ า
ภาวะความเป น ผู นํ า อํ านาจหน า ที่ การจู งใจ การสื่ อ สารในองค ก าร ความขั ด แย ง และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคการ ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการ และพฤติกรรม
องคก ารภายใต ก ารบริห ารจั ดการในยุค โลภาภิ วัฒ น เมื่ อสิ้ น สุ ดภาคเรีย นนั ก ศึ กษาจะจั ดทํ า
รายงานที่มีคุณภาพสูงทางดานพฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยได
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
4 (3-2-7)
Strategic Project Management
วิช านี้ เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ออกแบบและวิ เคราะห ก ลยุ ท ธก าร
วางแผนโครงการ ความเป น ไปไดข องโครงการ นอกจากนี้ นั กศึ ก ษาจะได เรียนรูเทคนิ ค และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวางแผนการปฏิ บั ติ ก ารและการดํ า เนิ น การ การจั ด ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการประเมินผลโครงการในภาคสนามโดยให
พัฒนารวมกับกลยุทธของธุรกิจ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอผลกรณีศึกษา
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
4 (3-2-7)
Strategic Management and Marketing
วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการกําหนดภารกิจ นโยบาย
เปาหมายและแผนกลยุทธของธุรกิจในระดับตาง ๆ ขององคการเพื่อใหธุรกิจสามารถดํารงอยู
และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตามและประเมินผล ในการศึกษาจะเนนที่การใชกรณีศึกษา และ
เครื่องมือการเรียนการสอนที่มุงเนนเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย
การทํ าให แตกต างและวางตํ าแหน งตามชวงชีวิต ผลิต ภั ณ ฑ อี ก ทั้ งนั ก ศึ กษาจะได ฝก นํ าเสนอ
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
4 (3-2-7)
Design Thinking and Product
Development
วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกเทคนิคในการคนหาและพัฒนาไอเดีย
โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานการออกแบบ กระบวนการออกแบบ ประเภทผลิตภัณฑ
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และการเชื่อมโยงความคิดสรางสรรคสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
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
4 (3-2-7)
Business Law and Taxation
วิช านี้ มี ไว เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข าใจหลัก กฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ทั่วไป
นั ก ศึ ก ษาจะได เรี ย นรูก ฎหมายห างหุ น ส วนและบริ ษั ท กฎหมาย ที่ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางธุร กิ จ
กฎหมายลมละลาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่มีบทบาท และความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย การกําหนด
นโยบายและการวางแผนภาษีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั้งนักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปญหา
ทางภาษีอากรที่มีตอธุรกิจผานการเรียนรูโดยกรณีศึกษา
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
4 (3-2-7)
Financial Report and Analysis
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําขอสนเทศทางการบัญชีที่นําเสนอในรูปของ
งบการเงิน และรายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชี นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชขอสนเทศ
ทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักศึกษายังไดฝกใชเทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ใน
การวิเคราะหงบการเงินผานโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัย และฝกการแปลความขอมูลที่วิเคราะห
ได เพื่ อนํ าไปใช ในการตัด สิน ใจในการบริห าร และท ายที่ สุด นั กศึ กษาจะไดเรีย นรูก ารกํ าหนด
นโยบายทางดานการเงินของกิจการในดานตาง ๆ ผานกรณีศึกษา
This course is designed to introduce the accounting
information, presented in financial reports and financial statements with
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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 และเครื่องมืออื่น ๆ การ
ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล การวิเคราะหผล แนะนําปญหาการแสดง
ภาพบน Big Data Analytics จากนั้นนักศึกษาจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data Analytics
เพื่อจัดการกับความทาทายในโลกแหงความเปนจริงตางๆ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ
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.
BUS61-726

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
4 (3-2-7)
International Business
Management
วิช านี้ ออกแบบมาเพื่ อ แนะนํ าแนวคิ ดในการกํ าหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ นักศึกษาจะไดเรียนรูปญหา และอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจระหวางประเทศ ศึกษาปจจัยทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและ
การแขงขันที่มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธในการจัดการการตลาด การเงิน และดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ ผานการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
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เรียน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอผลการวิเคราะหธุรกิจระหวางประเทศ 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

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
4 (3-2-7)
Quantitative Analysis for Business
Management
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําการประยุกตตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อ
วิเคราะหปญหา นักศึกษาจะไดเรียนรูแ ละฝกปฏิบัติการวิเคราะหโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห
ตัวแบบการขนสง วิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม ปญหาการจัดสรรทรัพยากร แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ อีกทั้งนักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหผลทางสถิติ
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
4 (3-2-7)
Sustainable Business Management
วิชานี้จะมุงเนนไปที่การจัดการที่ยั่งยืนในองคกร โดยการใชการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจคําจํากัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการที่ยั่งยืนและ
ความเปนไปไดของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นักศึกษาจะไดเรียนรูการเชื่อมโยง การคุมครองสิ่งแวดลอม
และการจัดการองคกรดวยการสํารวจความทาทายดานเทคนิคดานการเงินและการบริหารจัดการ
และการเมือง เพื่อการจัดการสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
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
4 (3-2-7)
Strategic Financial Management
วิชาบังคับกอน:
ACT61-611 การบัญชีการเงิน
Prerequisite:
ACT61-611 Financial Accounting
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําการจัดการการเงินเชิงกลยุทธ นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูและฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและตัดสินใจทางการเงิน ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิด และกลยุทธในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
การลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสรางเงินทุน รวมถึงการกําหนดมูลคาของหลักทรัพย ตนทุน
เงินทุน นโยบายเงินปนผล การรวมกิจการและกลยุทธในการแกไขปญหาทางการเงินอื่น ๆ ของ
ธุรกิจผานการศึก ษาโดยใชกรณี ศึกษา เมื่ อสิ้น สุด ภาคเรียนนั กศึกษาจะมีก ารนําเสนอผลการ
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
4 (3-2-7)
Operations Management
วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดในการจัดการดําเนินงานภายใต
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน นักศึกษาจะไดเรียนรูกระบวนการและหนาที่ใน
ดานการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ การวิเคราะหและ
วางแผนกระบวนการผลิตหรือ บริการ การกําหนดมาตรฐานการดําเนิ น งาน การควบคุม การ
ดําเนินงาน การจัดการดานคุณภาพ เทคนิคในการจัดการ และควบคุมสินคาคงคลัง ผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมภายนอกตอการดําเนินงาน รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เมื่อ
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สิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอแผนการจัดการการดําเนินงาน 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
4 (3-2-7)
Logistics and Supply Chain
Management
วิชานี้มีไวเพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดการจัดการโลจิสติกส นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูตั้งแตกระบวนการขนสง การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคา การ
จัดการสินคาคงคลัง การบริหารคลังสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานดานโลจิสติกส แนวคิด
การจัดการโซอุปทานทั้งในและระหวางประเทศ การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การนํา
กลยุทธโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง
ยั่งยืน รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอ
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
4 (3-2-7)
Consumer Behavior and Marketing
Management
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการ
จัดการการตลาดสมัยใหม นักศึกษาจะไดเรียนรูบทบาท และความสําคัญของการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการค นหาความต องการและการศึก ษาพฤติก รรมผูบ ริโภคและการ
จัดการทางดานการตลาดของธุรกิจ การวิเคราะหทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวน
ตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธในการแขงขัน บทบาทของขอมูลทางการตลาดและ
การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด การวางแผนและการกําหนดกล
ยุท ธท างดานการตลาดให เหมาะสมกั บ ประเภท และรูป แบบของการดําเนิ น ธุรกิจและความ
ตอ งการของผู บ ริโภค เมื่ อสิ้ น สุ ด ภาคเรียนนั กศึ ก ษาจะจัด ทํ ารายงานที่ มี คุ ณ ภาพสู งทางด าน
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
4 (3-2-7)
Marketing Strategies and Planning
วิชานี้เปดโอกาสเพื่อใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสถานการณทางการตลาด
นั ก ศึ ก ษาจะได เรีย นรู ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายทางการตลาด ศึ ก ษาลั ก ษณะ
ความสําคัญ และรายละเอียดของกระบวนการจัดการดานตาง ๆ ในการวางแผนและกําหนดกล
ยุทธการตลาดสําหรับ ตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดบริการ และตลาดสังคมออนไลน
ศึกษากระบวนการวางแผนการตลาด และกําหนดกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณ
ทางการตลาด เพื่อใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จทางการตลาด ในสภาวะการแขงขันที่
รุนแรง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี
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
4 (3-2-7)
Organization Change and
Development
วิช านี้ เป ด โอกาสเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก วิเคราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการ
ตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุม และองคการ นอกจากนี้นักศึกษาจะได
เรียนรูวิธีการพัฒนาองคการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปญหาในการเปลี่ยนแปลงองคการ การ
ตอตานและแนวทางแกไข ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและจัดทํา
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
4 (3-2-7)
Communication Management and
Negotiation
วิชานี้ออกแบบเพื่อแนะนําแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร นักศึกษาจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับบทบาทและวิธีการเผยแพรขอมูล การสื่อสารในองคการและนอกองคการยุคดิจิทั ล
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ดําเนินการจัดตั้งเครือขายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรูปแบบ และเทคนิคในการเจรจา
ตอรองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 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
4 (3-2-7)
Business Innovation Synthesis
วิช านี้ เป ด โอกาสเพื่ อ ให นั กศึ ก ษาได ฝก สังเคราะห น วัตกรรมทางธุรกิ จ
นั ก ศึ ก ษาจะได เรีย นรู สั งเคราะห น วัต กรรมทางธุร กิ จ ในลั ก ษณะของวิ วั ฒ นาการ นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและอิทธิพลที่มีตอการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนั้น
ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเปนการอภิปรายและนําเสนอ รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใช
กรณี ศึ ก ษาและอภิ ป รายผล เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารนํ า เสนอการสั งเคราะห
นวัตกรรมทางธุรกิจ 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
7 หนวยกิต
Independent Study
วิชานี้เปด โอกาสเพื่ อ ให นัก ศึกษาไดฝ กศึกษาและคน ควาด วยตนเองใน
หัวขอวิจัยที่นักศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
หรืออาจเปนการทําแผนธุรกิจก็ได ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
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เมื่อสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการนําเสนอการวิจัยและจัดทํารายงานทางการศึกษา
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
15 หนวยกิต
Thesis
วิชานี้ เปด โอกาสเพื่ อให นักศึ กษาได ฝกศึก ษาและค นควาดวยตนเองใน
หัวขอวิจัยที่นักศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการวิทยานิพนธ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการศึกษา
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

50

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
การทําการศึกษาอิสระ หรือวิทยานิพนธในหัวขอทางดานบริหารธุรกิจและการจัดการที่
นักศึกษาสนใจและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 คําอธิบายโดยยอ
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ คื อ การทํ า วิ จั ย เพื่ อ ความก า วหน า ทางวิ ช าการในสาขา
บริหารธุรกิจและการจัดการ ภายใตการดูแลของคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนรายบุคคลจนแลวเสร็จ
พรอ มเรียบเรียงเขี ย นเป น วิทยานิ พ นธ และมี บ ทความวิจั ยหรือ บทความวิช าการตี พิ ม พ ห รือ
เผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
การคนควาอิสระ คือ การศึกษาและคนควาดวยตนเอง ในหัวขอวิจัยที่นักศึกษา
สนใจและเกี่ยวของกับการศึกษาในหลักสูตร หรืออาจเปนการทําแผนธุรกิจก็ได ภายใตการดูแล
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหป ญ หา
อยางเปนระบบและมีหลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดาน
บริหารธุรกิจในแขนงตางๆ และผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนที่
นาพึงพอใจ
4.3 ชวงเวลา
4.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบก2 เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ปการศึกษาที่ 2
4.3.2 หลักสูตร แผน ข ทําการคนควาอิสระ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของป
การศึกษาที่ 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 ดังนี้
1) นักศึกษาขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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2) นักศึกษายื่นคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรฯพรอมกับแนบเอกสารที่จะใชสอบ (Thesis Proposal)
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4) นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ
5) นักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา
6) นักศึกษายื่น คํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ พรอมกับแนบรายงานฉบับสมบูรณ
และผลงานทางวิชาการจํานวน 1 บทความ ที่ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิ มพ ในวารสารระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติ ที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับ การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความที่นําเสนอเปนบทความ
ฉบั บ สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings)
7) คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ าหลั กสู ต รฯ จะแต งตั้ งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
8) นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ
9) นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
การคนควาอิสระ
การเตรียมการและดําเนินการเพื่อการคนควาอิสระประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1) นักศึกษาขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
2) นักศึกษายื่นคํารองขอสอบหัวขอการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรฯพรอมกับแนบเอกสารที่จะใชสอบ
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4) นักศึกษาสอบหัวขอของการคนควาอิสระ
5) นักศึกษายื่นคํารองขอสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ พรอมกับแนบเอกสารที่จะใชสอบ
6) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
7) นักศึกษาสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระ
8) นักศึกษายื่นคํารองขอสอบปองกันของการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรฯ พรอมกับแนบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ และผลงานทางวิชาการจํานวน 1
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บทความที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือสูงกวาโดยบทความที่นําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณ
9) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
10) นักศึกษาสอบปองกันของการคนควาอิสระ
11) นักศึกษาสงเลมของการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
**มีการจัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะที่จําเปนสําหรับการทําวิจัย ควบคูกับการเรียนรู
ระเบียบวิธีการวิจัยในรายวิชาที่กําหนดไว**
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 วิทยานิพนธ
การประเมินวิทยานิพนธ ในหัวขอดังตอไปนี้
1) การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
2) การรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
3) การสอบวิทยานิพนธ
4) การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการที่เปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ
4.6.2 การศึกษาอิสระ
การประเมินการศึกษาอิสระ ในหัวขอดังตอไปนี้
1) การสอบประมวลความรู
2) การสอบหัวขอของการคนควาอิสระ
3) การสอบความกาวหนาของการคนควาอิสระ
4) การสอบปองกันของการคนควาอิสระ
5) การเผยแพรผลงานทางวิชาการที่เปนผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง
ของการคนควาอิสระ
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) และขอกําหนดของหลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ
มี ผ ลงานทางวิช าการจํานวน 1 บทความ ที่ ได รับ การตี พิ ม พ ห รื อ อยางน อ ยได รับ การ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความที่นําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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แผน ข การศึกษาอิสระ
สอบประมวลความรูผานตามที่หลักสูตรฯ กําหนด และมีผลงานทางวิชาการจํานวน 1
บทความที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือสูงกวาโดยบทความที่นําเสนอเปนบทความ
ฉบับสมบูรณ
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