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PROGRAMME DETAIL 

  1. NUMBER OF CREDITS   

    Total Number of Credits 36 credits 

  2. PROGRAMME STRUCTURE   

   2.1 PLAN A (Thesis)  

     1) Foundation Course   (No credit count) 

    2) Core Course   21 credits 

    3) Elective Course     3 credits 

    4) Thesis  12 credits 

   2.2 PLAN B (Independent Study) 

     1) Foundation Course   (No credit count) 

    2) Core Course   21 credits 

    3) Elective Course     9 credits 

    4) Comprehensive Exam     0 credits 

    5) Independent Study     6 credits 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร   
  1. จํานวนหน่วยกติ   

    จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกิต 

  2. โครงสร้างหลกัสูตร   

   2.1 แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์)  

     1) หมวดวชิาเสริมพื8นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

    2) หมวดวชิาบงัคบั   21 หน่วยกิต 

    3) หมวดวชิาเลือก     3 หน่วยกิต 

    4) วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

   2.2 แผน ข (ไม่ทาํวทิยานิพนธ์) 

     1) หมวดวชิาเสริมพื8นฐาน   (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

    2) หมวดวชิาบงัคบั   21 หน่วยกิต 

    3) หมวดวชิาเลือก     9 หน่วยกิต 

    4) การศึกษาคน้ควา้อิสระ     6 หน่วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู้     0 หน่วยกิต 
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  3. COURSE DETAIL  รายวชิาในหลกัสูตร     

  3.1  FOUNDATION COURSE (No credit count) 

   หมวดวชิาเสริมพืJนฐาน (ไม่นับหน่วยกติรวม) 

The foundation course is designed for the student with no background in Business and/or 

does not have enough English Proficiency for academic. The programme offers variety of the class and 

learning techniques to help student pursue necessary skills including knowledge within a limited of time 

in order to study in the programme smoothly.  

รายวิชาเสริมพื8นฐานออกแบบมาสําหรับนักศึกษาทีIไม่มีพื8นฐานทางธุรกิจ และ/หรือ มี
สมรรถนะทางภาษาองักฤษเพืIอวิชาการไม่เพียงพอ โดยหลกัสูตรเสนอรายวิชาและเทคนิคการเรียนทีI
หลากหลายเพืIอช่วยนกัศึกษาใหมี้ทกัษะและความรู้ทีIจาํเป็นภายในระยะเวลาทีIจาํกดัเพืIอใหน้กัศึกษาเขา้
สู่การเรียนในหลกัสูตรไดอ้ยา่งราบรืIน  

      

 ENL 500 English for Graduate Studies      3(3-0-6) 

  ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา   

 IDB 501 Marketing Management       3(3-0-6) 

  การจดัการการตลาด  

 IDB 502 Financial Management       3(3-0-6) 

  การจดัการการเงิน   

   

   3.2  CORE COURSE หมวดวชิาบังคบั 

 Student in both PLAN A and PLAN B needs to full fill 21 credits in Core Course as follows. 

 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตอ้งเรียนรายวชิาบงัคบัจาํนวน 21 หน่วยกิต ดงัต่อไปนี8  
Credits(Lecture-Lab-Self Study) 

 IDB  601 International Business Management in Digital Era 3(3-0-6) 

  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศในยคุดิจิทลั 
 IDB  602 Digital Technology for Business 3(3-0-6) 

  เทคโนโลยดิีจิทลัเพืIอธุรกิจ 
 IDB  603 Advanced Digital Marketing 3(3-0-6)  

  การตลาดดิจิทลัขั8นสูง 
 IDB  604 Digital Entrepreneurial Finance 3(3-0-6) 

  การเงินเชิงประกอบการยคุดิจิทลั 

 IDB  605 Design Thinking and Business Laws in Digital Context 3(3-0-6)  

  การคิดเชิงออกแบบและกฎหมายธุรกิจในบริบทดิจิทลั 
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 IDB  606 Research Methodology for Digital Business 3(3-0-6)  

  วธีิวทิยาการวจิยัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 
 IDB  607 Quantitative Analysis and Digital Business Statistics 3(3-0-6)  

  การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจดิจิทลั 
 

   3.3 ELECTIVE COURSE หมวดวชิาเลือก 
  

 Student in PLAN A selects any 3 credits (1 course) from the following courses and Student in 

PLAN B selects 9 credits (3 course) from the following courses of any group. 

 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มใดกไ็ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และนกัศึกษา
แผน ข เลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มใดกไ็ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 

Innovation and International Business Management 

กลุ่มวชิานวตักรรมและการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ  

 

 IDB  611 Global Management and Organizational Behavior 3(3-0-6)  

  การจดัการและพฤติกรรมองคก์รขา้มชาติ 

 IDB  612 International Business Strategic Management 3(3-0-6) 

  การจดัการกลยทุธ์ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 IDB  613 Digital Innovation and Entrepreneurship 3(3-0-6)  

  นวตักรรมดิจิทลัและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 IDB  614 Innovation and Technology Transfer 3(3-0-6) 

  การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลย ี
 
Digital Business Technology 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยธุีรกจิดจิิทลั  
 

 IDB 621 Business Data Analytics 3(3-0-6) 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ 
 IDB 622 Digital Transformation 3(3-0-6)  

  การเปลีIยนแปลงดิจิทลั 
 IDB 623 Data Science for Business 3(3-0-6)  

  วทิยาการขอ้มูลเพืIอธุรกิจ 
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 IDB 624 Big Data in Digital Business 3(3-0-6)  

  ขอ้มูลขนาดใหญ่ในธุรกิจดิจิทลั 
 
Marketing 

กลุ่มวชิาการตลาด  

 IDB  631  International Marketing Communication and Media Management  3(3-0-6)  

  การสืIอสารการตลาดระหวา่งประเทศและการจดัการสืIอ 
 IDB  632 International Consumer Behavior and Customer Insights 3(3-0-6)  

  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเขา้ใจลูกคา้นานาชาติ 

 IDB  633 Innovative Brand Management and Strategy 3(3-0-6) 

  การจดัการตราสินคา้นวตักรรมและกลยทุธ์ 
 IDB  634 Product Development in Creative Marketing 3(3-0-6)  

  การพฒันาผลิตภณัฑใ์นตลาดสร้างสรรค ์
 

Finance and Investment 

กลุ่มวชิาการเงนิและการลงทุน 

IDB  641 Financial Reporting and Analysis 3(3-0-6)  

 การรายงานงบการเงินและการวเิคราะห์ทางการเงิน 

IDB  642 Securities Analysis and Portfolio Management 3(3-0-6)  

 การวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละการจดัการกลุ่มสินทรัพยล์งทุน 

 IDB  643 Corporate Risk Management and Financial Derivatives 3(3-0-6)  
  การจดัการความเสีIยงของธุรกิจและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 IDB  644 Innovation and Financial Technology 3(3-0-6)  
  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงิน 

 

Special Course 

กลุ่มวชิาพเิศษ  

 IDB  651 Business Consultancy Project 3(2-2-5)  

  โครงงานทีIปรึกษาธุรกิจ 
 IDB  652 Special Topics in International Digital Business 3(3-0-6)  

  หวัขอ้พิเศษดา้นธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ 
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   3.4 THESIS (PLAN A) / INDEPENDENT STUDY (PLAN B) 

    วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้นคว้าอสิระ (แผน ข)  

 IDB  697 Comprehensive Examinations 0(0-0-0) 

  การสอบประมวลความรู้ 
 IDB  698 Independent Study 6(0-18-9) 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระ  

 IDB  699 Thesis 12(0-36-18) 

  วทิยานิพนธ์ 
 

 4. STUDY PLAN for 1 YEAR  แผนการศึกษาสําหรับ 1 ปี   

PLAN A PLAN B 

SEMESTER 1 

IDB 601  International Business Management  

in Digital Era   3(3-0-6) 

IDB 602  Digital Technology for Business 3(3-0-6) 

IDB 603  Advanced Digital Marketing 3(3-0-6) 

IDB 604  Digital Entrepreneurial Finance  3(3-0-6) 

IDB 605  Design Thinking and Business Laws  

  in Digital Context  3(3-0-6) 

                                  Total   15  credits 

SEMESTER 1 

IDB 601  International Business Management  

in Digital Era   3(3-0-6) 

IDB 602  Digital Technology for Business 3(3-0-6) 

IDB 603  Advanced Digital Marketing 3(3-0-6) 

IDB 604  Digital Entrepreneurial Finance  3(3-0-6) 

IDB 605  Design Thinking and Business Laws  

  in Digital Context  3(3-0-6) 

                                  Total  15  credits 

SEMESTER 2 

IDB 606  Research Methodology for Digital 

Business   3(3-0-6) 

IDB 607 Quantitative Analysis and Digital 

Business Statistics  3(3-0-6)	
IDB xxx Elective Course I   3(3-0-6) 

IBM 699 Thesis   6(0-9-5) 

                                     Total   15  credits 

SEMESTER 2 

IDB 606  Research Methodology for Digital 

Business   3(3-0-6) 

IDB 607 Quantitative Analysis and Digital 

Business Statistics  3(3-0-6) 

IDB xxx Elective Course I  3(3-0-6) 

IDB xxx Elective Course II  3(3-0-6) 

IDB xxx Elective Course III  3(3-0-6) 

                                     Total  15  credits 

SUMMER 

IDB 699 Thesis       6(0-9-5) 

 

                                     Total   6  credits 

SUMMER 

IDB 697 Comprehensive Exam  0(0-0-0) 

IDB 698 Independent Study   6(0-18-9) 

                                     Total  6  credits 
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  5. COURSE DESCRIPTION 

   คาํอธิบายรายวชิา   

 

    5.1 FOUNDATION COURSE   (No credit count) 

     หมวดวชิาเสริมพืJนฐาน                                     (ไม่นับหน่วยกติรวม) 

 

ENL 500 English for Graduate Studies 3(3-0-6)   

  ภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

 Development of listening, discussion and reading skills to conceptualize main 

points of complex technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments 

and counter arguments both orally and in writing. 

     การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง การอภิปราย และการอ่านเพืIอจบัใจความ
สาํคญัของเอกสารทางวชิาการทีIใชศ้พัทท์ัIวไปและศพัทเ์ทคนิค การนาํเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย 
และใหเ้หตุผลสนบัสนุนทั8งดา้นการพดูและการเขียน  

 

IDB 501 Marketing Management 3(3-0-6)   

  การจัดการการตลาด 

 Introduction to marketing; marketer’s roles and responsibilities; strategic 

marketing planning; internal and external environment analysis; consumer behavior analysis; market 

segmentation; targeting; branding; brand and product positioning; marketing mix; product; price; 

place; promotion. 

     ความรู้เบื8องตน้เกีIยวกบัการตลาด บทบาทและหนา้ทีIของนกัการตลาด การ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนแบ่งตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างตราสินคา้ การกาํหนด
ตาํแหน่งตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์ การตั8งราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

 

IDB 502 Financial Management 3(3-0-6)   

  การจัดการการเงนิ 

  Objectives and tools of financial analysis; problems of financial management; 

ratio analysis; cash flow projection; fixed assets planning; capital investment analysis; measurement 
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of risks; cost of capital; capital structure policy; value of firm analysis; dividends policy; financial 

planning and control; application of financial information to develop operational business strategy. 

    วตัถุประสงคแ์ละเครืIองมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน ปัญหาของการจดัการ
การเงิน การวิเคราะห์สัดส่วนการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใชสิ้นทรัพย์
ถาวร การวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุน การวดัความเสีIยง ตน้ทุนของเงินทุน นโยบายโครงสร้างการ
ลงทุน การวิเคราะห์มูลค่าของบริษทั นโยบายเงินปันผล การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การ
ประยกุตใ์ชข้อ้มูลทางการเงินเพืIอการกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
  

   5.2 CORE COURSE 

     หมวดวชิาบังคบั  

 

IDB 601 International Business Management in Digital Era            3(3-0-6) 

  การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศในยุคดจิิทลั 

  Introduction to managerial, economics and innovation aspects of international 

digital business; foundations of international business and digital business; business model: business-

to-consumer (B2C), business-to-business (B2B), intermediation; digital innovation and disruption in 

business; innovative approaches and strategies to handling disruption; organizational behaviors towards 

disruptive innovation. 

  ความรู้เบื8องตน้แนวคิดการจดัการ เศรษฐศาสตร์ และนวตักรรมของธุรกิจดิจิทลั
ระหวา่งประเทศ ความรู้พื8นฐานของธุรกิจระหวา่งประเทศและธุรกิจดิจิทลั โมเดลทางธุรกิจ เช่น การคา้
ระหว่างหน่วยธุรกิจกับผูบ้ริโภค การค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ ตัวกลางทางธุรกิจ 
นวตักรรมดิจิทลัและดิสรัปชันในธุรกิจ แนวทางและกลยุทธ์เชิงนวตักรรมในการจดัการดิสรัปชัน 

พฤติกรรมองคก์รเพืIอนวตักรรมเชิงดิสรัปชนั 

 

IDB 602 Digital Technology for Business              3(3-0-6) 

  เทคโนโลยดีจิิทลัเพืSอธุรกจิ 

  Defining digital business; adopting new digital technology in new and traditional 

industry sector; web and applications: characteristics, development and life cycle; web design; new 

trends and technologies; embedding new technology in organizations; developing competitive 

advantages through technology; diverse venture teams and socio-technical systems needed to create 

successful digital models; sharing economy; ecosystem; IT in supply chain management; creation and 

development of a digital transformation plan; cyber security. 
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  นิยามธุรกิจดิจิทลั การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทลัในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่และ
อุตสาหกรรมดั8งเดิม ประเด็นเกีIยวกบัเวบ็และโปรแกรมประยุกต ์ในดา้นคุณลกัษณะ การพฒันา และ
วงจรชีวิต การออกแบบเวบ็ แนวโนม้และเทคโนโลยใีหม่ การฝังเทคโนโลยใีหม่ในองคก์ร การพฒันา
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัผ่านเทคโนโลยี การนาํทีมเวนเจอร์และระบบเชิงเทคโนโลยีสังคมทีI
หลากหลายมาสร้างโมเดลดิจิทลัทีIประสบความสําเร็จ เศรษฐกิจแบ่งปัน ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างและพฒันาแผนการเปลีIยนแปลงดิจิทลั 
ความมัIนคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 

IDB 603 Advanced Digital Marketing              3(3-0-6) 

  การตลาดดจิิทลัขัJนสูง 

  Customer journey; performance e-commerce; funnel marketing and optimization; 

digital product offerings; social commerce; logistics and delivery; performance marketing; search 

engine optimization; search engine marketing; social network; search media; video marketing; 

retargeting; performance digital strategy; experience marketing; viral marketing. 

  เส้นทางของผูบ้ริโภค พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เชิงประสิทธิภาพ กรวยการตลาดและ
การหาภาวะทีIเหมาะสม การเสนอผลิตภณัฑ์ดิจิทัล พาณิชยสื์Iอสังคม โลจิสติกส์และการส่งมอบ 

การตลาดเชิงประสิทธิภาพ การเพิIมประสิทธิภาพของเสิร์จเอนจิน การทาํการตลาดบนเสิร์จเอนจิน 

เครือข่ายสืIอสังคม สืIอเพืIอการคน้หา การตลาดวีดีโอ การเขา้หาเป้าหมายอีกครั8 ง กลยุทธ์ดิจิทลัเชิง
ประสิทธิภาพ การตลาดเชิงประสบการณ์ การตลาดเชิงไวรัล 
 

IDB 604 Digital Entrepreneurial Finance             3(3-0-6) 

  การเงนิเชิงประกอบการยุคดจิิทลั 

  Entrepreneurial finance and financial planning; time value of money; bond 

valuation; stock valuation; net present value and other investment criteria; risk; return and the security 

market line; cost of capital and capital budgeting; weighted-average cost of capital and company 

valuation; long-term financial planning; short-term financial planning; working capital management; 

raising of venture capital; issuing securities, digital coins or cryptocurrencies including Initial Coin 

Offerings (ICOs);  review of debt and dividend payout policy; mergers, acquisitions, and corporate 

control. 

  การเงินสาํหรับผูป้ระกอบการและการวางแผนทางการเงิน  มูลค่าของเงินตามเวลา 
การประเมินมูลค่าตราสารหนี8  การประเมินตราสารทุน การประเมินมูลค่าโครงการปัจจุบนั และการ
ประเมินการลงทุนในประเด็นอืIน ความเสีIยง ผลตอบแทนและความเสีIยง เส้นตลาดหลกัทรัพย ์ตน้ทุน
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เงินทุนและงบจ่ายลงทุน อตัราเงินทุนถวัเฉลีIยและการประเมินมูลค่าบริษทั การวางแผนทางการเงิน
ระยะยาว การวางแผนทางการเงินระยะสั8น การจดัการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  การเพิIมการจดัหาเงินทุน 

การออกตราสารทางการเงิน การออกเหรียญดิจิทลั หรือสกุลเงินดิจิทลั รวมถึงการระดมทุนผา่นเหรียญ
ดิจิทลั การพิจารณาตราสารหนี8และนโยบายการจ่ายปันผล  การควบรวม การซื8อ และการควบคุมธุรกิจ  
  

IDB 605 Design Thinking and Business Laws in Digital Context 3(3-0-6) 

  การคดิเชิงออกแบบและกฎหมายธุรกจิในบริบทดจิิทลั 

  Concept, principle, process and tools used in design thinking for innovation; 

product, service, and business design; review of intellectual property concepts: copyrights, patents, 

trademarks; the creation and protect intellectual property in the context of e-commerce; consideration 

of contract basics: the creation,  interpretation and enforcement of online transaction as they relate to 

the conduct of commercial transactions over the internet; personal data protection law; survey of tort 

law around the world: defamation, information theft, fraud and privacy protections, criminal and 

consumer law. 

 แนวคิด หลกัการ กระบวนการและเครืIองมือทีIใชใ้นการคิดทางการออกแบบเพืIอ
นวตักรรม การออกแบบผลิตภณัฑ์ บริการและธุรกิจ การพิจารณาหลกัการของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ลิขสิทธิ]  สิทธิบตัร เครืIองหมายการคา้ การสร้างและป้องกนัทรัพยสิ์นทางปัญญาในบริบทของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การพิจารณาองคป์ระกอบพื8นฐานของสัญญา การสร้าง การตีความ และการบงัคบัใช้
ธุรกรรมออนไลน์ทีIเกีIยวขอ้งกบัธุรกรรมเชิงพาณิชยผ์า่นอินเทอร์เน็ต กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
การสํารวจกฎหมายละเมิดทัIวโลก เช่น การหมิIนประมาท การโกง การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
กฎหมายอาญาและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 

IDB 606 Research Methodology for Digital Business             3(3-0-6) 

  วธีิวทิยาการวจัิยสําหรับธุรกจิดจิิทลั 

  Identifying and developing suitable research topic areas; research design; primary 

and secondary research; quantitative research methods; qualitative research methods; presenting data; 

analyzing data; applying existing literature; critical thinking and writing; writing a research proposal 

for digital business. 

  การกาํหนดและสร้างหวัขอ้วจิยัทีIเหมาะสม การออกแบบการวจิยั การวจิยัขั8นปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ วธีิการวจิยัเชิงปริมาณ วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ การนาํเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การ
ใชว้รรณกรรมทีIมีอยู ่การคิดและเขียนเชิงวพิากษ ์การเขียนเคา้โครงงานวจิยัสาํหรับธุรกิจดิจิทลั 
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IDB 607 Quantitative Analysis and Digital Business Statistics            3(3-0-6) 

  การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถติธุิรกจิดจิิทลั 

  Advanced statistics for digital business; data and statistical thinking; using SPSS, 

STATA, SAS or MATHLAB for graph analysis; descriptive statistics; inferential statistics based on a 

single sample, two samples, three and more than three samples; linear regression; multiple regression 

and modeling; basics of non-parametric analysis and testing; basics of time series. 

  สถิติขั8นสูงสําหรับธุรกิจดิจิทลั ขอ้มูลและการคิดทางสถิติ การใช ้SPSS, STATA, 

SAS  หรือ MATHLAB สําหรับการวิเคราะห์กราฟ สถิติพรรณนา สถิติอา้งอิงจากตวัอย่างเดียว สอง
ตวัอย่าง สามตวัอย่าง หรือมากกว่าสามตวัอย่าง การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยพหุคูณและโมเดล 
พื8นฐานการวเิคราะห์และการทดสอบนอนพาราเมตริก พื8นฐานอนุกรมเวลา 
 

    5.3 ELECTIVE COURSE 

     หมวดวชิาเลือก 
   Student in PLAN A selects any 3 credits (1 course) from the following courses and 

Student in PLAN B selects 9 credits (3 course) from the following courses of any group. 

   นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มใดกไ็ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต สาํหรับแผน ก 

แบบ ก2 และ 9 หน่วยกิตสาํหรับแผน ข 

 

Innovation and International Business Management  

กลุ่มวชิานวตักรรมและการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ  

 

IDB 611 Global Management and Organizational Behavior             3(3-0-6) 

  การจัดการและพฤตกิรรมองค์กรข้ามชาติ 

  Introduction to globalization and global management; organizational behavior in a 

global environment; managing work groups and teams; managing virtual teams; leadership and 

executive coaching; enhancing effective communication in organizations; managing power and conflict 

in the workplace; decision making in the international arena; managing stress and enhancing well-being 

at work; change management and culture reengineering; managing careers in global contexts; 

international trade organization, organizations related to international business; managing diversity and 

cross-cultural issues; politic situation and international business direction; international joint economic 

cooperation.  
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  ความรู้ เ บื8 องต้นโลกาภิวัตน์และการจัดการข้ามชาติ  พฤติกรรมองค์กรใน
สภาพแวดลอ้มขา้มชาติ การจดัการกลุ่มงานและทีมงาน การจดัการทีมเสมือน การฝึกการเป็นผูน้าํและ
ผูบ้ริหาร การเพิIมประสิทธิภาพการสืIอสารในองคก์ร การจดัการอาํนาจและความขดัแยง้ในทีIทาํงาน การ
ตดัสินใจในสถานการณ์ระหวา่งประเทศ การจดัการความเครียดและการสร้างความเป็นอยูที่IดีในทีIทาํงาน 

การจดัการการเปลีIยนแปลงและการปรับวฒันธรรมองคก์รใหม่ การจดัการสายอาชีพในบริษทัขา้มชาติ 

องคก์ารการคา้ระหว่างประเทศ องคก์ารทีIเกีIยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจระหว่างประเทศ การจดัการความ
หลากหลายและประเด็นวฒันธรรมขา้มชาติ สถานการณ์ดา้นการเมืองและทิศทางการทาํธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  

IDB 612 International Business Strategic Management            3(3-0-6) 

  การจัดการกลยุทธ์ธุรกจิระหว่างประเทศ 

  Introduction to organizational and managerial issues associated with the operation 

of multinational companies (MNCs); international strategic planning and implementation in MNCs; 

strategies for international competition, international production and outsourcing; international joint 

ventures and strategic alliances; organizational structure of MNCs; control in outsourcing; control in 

international operations; intra and inter-firm technology; knowledge management; cross-cultural 

negotiation and decision making; motivation and leadership in international management; international 

human resource management; international social and ethical responsibility of firms.  

  ความรู้เบื8องตน้ประเด็นเชิงองคก์รและการจดัการทีIเกีIยวกบัการดาํเนินการบริษทั
ขา้มชาติ การวางแผนเชิงกลยทุธ์ระหว่างประเทศและการดาํเนินการในบริษทัขา้มชาติ กลยทุธ์สาํหรับ
การแข่งขนัระหว่างประเทศ การผลิตและการเอาทซ์อร์ซระหว่างประเทศ กิจการร่วมคา้และพนัธมิตร
เชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ โครงสร้างองคก์รบริษทัขา้มชาติ การควบคุมในการเอาทซ์อร์ซ การควบคุม
การดาํเนินการระดบันานาชาติ เทคโนโลยภีายในและภายนอกองคก์ร การจดัการความรู้ การเจรจาและ
การตดัสินใจขา้มวฒันธรรม แรงจูงใจและความเป็นผูน้าํในการจดัการระหว่างประเทศ การจดัการ
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ สงัคมระหวา่งประเทศและความรับผดิชอบเชิงจริยธรรมขององคก์ร 
   

IDB 613 Digital Innovation and Entrepreneurship            3(3-0-6) 

  นวตักรรมดจิิทลัและการเป็นผู้ประกอบการ 

  Study and survey of value-based innovation; digital business ecosystems and 

platform ecosystems; innovations in processes, products, technology, services, and business models; 

methods and models to create new business value in highly competitive and technology-rich 
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environments; employing emerging service science and service logic/thinking approaches to the 

development of the digital business solutions; fund raising. 

  การเรียนรู้ และสาํรวจนวตักรรมเชิงคุณค่า ระบบนิเวศ และระบบปฏิบติัการทาง
ธุรกิจ นวตักรรมในกระบวนการทาํงาน สินคา้ เทคโนโลย ี การบริการ และโมเดลธุรกิจ ขั8นตอนและ
โมเดลทีIสร้างมูลค่าในธุรกิจใหม่ในการแข่งขนัทีIสูง เตม็ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มแห่งเทคโนโลย ี การใช้
วทิยาศาสตร์ในการใหบ้ริการ ตรรกะ แนวการคิด เพืIอพฒันาธุรกิจดิจิทลั การระดมทุน 

 

IDB 614 Innovation and Technology Transfer             3(3-0-6) 

  การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลย ี

 Innovation and its significance;  evaluation of innovation;  aligning technological 

potential with market constraints and opportunities;  pathways to commercial exploitation;  protecting 

and managing intellectual property portfolio;  the role of technology innovation in social value creation 

and sustainable development;  the role of technology is the rise of the sharing economy;  assessing new 

developments;  aligning organizational, entrepreneurial and technological trajectories;  evaluating 

commercial exploitation strategies;  the role of the university, incubators, science parks in supporting 

innovation.  

 นวตักรรมและความสาํคญัการประเมินนวตักรรม ศกัยภาพทางเทคโนโลยทีีI
สอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัทางการตลาดและโอกาส ช่องทางในการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์การป้องกนั 

และจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา บทบาทของเทคโนโลยนีวตักรรม ในการสร้างคุณค่าทางสงัคม และการ
พฒันาทีIย ัIงยนื บทบาทของเทคโนโลยทีีIเกีIยวขอ้งกบัการเพิIมของการแบ่งปันทางเศรษฐศาสตร์ การ
เขา้ถึงการพฒันาใหม่ ๆ การประเมินกลยทุธ์ในการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์ บทบาทของ
สถาบนัการศึกษา ศูนยบ่์มเพาะ อุทยานวทิยาศาสตร์ในการสนบัสนุนผลกัดนันวตักรรม 

 

Digital Business Technology  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยธุีรกจิดจิิทลั 

 

IDB 621 Business Data Analytics              3(3-0-6) 

  การวเิคราะห์ข้อมูลธุรกจิ 

 Data analytics and data-driven decision making; descriptive analytics; Data 

visualization principles; tools for data visualization; predictive analytics; advanced tools for data 

analytics; principles of databases; data management; programming for data analytics; data analytics 
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solutions development; data-related business challenges and problems; business solutions with data 

analytics. 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการขบัเคลืIอนดว้ยขอ้มูลเพืIอการตดัสินใจ การวิเคราะห์แบบ
พื8นฐาน หลกัการทาํขอ้มูลใหเ้ห็นภาพ เครืIองมือในการทาํขอ้มูลใหเ้ห็นภาพ การวเิคราะห์เชิงการทาํนาย 
เครืIองมือขั8นสูงสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล หลกัการของฐานขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การโปรแกรมเพืIอ
การวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล ความทา้ทายและปัญหาทาง
ธุรกิจดา้นขอ้มูล การแกปั้ญหาธุรกิจดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

IDB 622 Digital Transformation              3(3-0-6) 

  การเปลีSยนแปลงดจิิทลั 

 Digital transformation: from products to platforms, network effects; digital 

transformation concepts: markets, environment, and structure; designing your digital business model 

for success; launching and growing a digital platform; leveraging open innovation; governing digital 

platform; strategy and competition in the digital age; digital transformation across industries for a 

futuristic view.  

 การเปลีIยนแปลงดิจิทลั จากผลิตภณัฑ์ไปสู่แพล็ตฟอร์ม ผลกระทบของเครือข่าย 
แนวคิดการเปลีIยนแปลงดิจิทลั ตลาด สิIงแวดลอ้ม และโครงสร้าง การออกแบบโมเดลธุรกิจดิจิทลัเพืIอ
ความสําเร็จ การเปิดตวัและการสร้างความเติบโตแพล็ตฟอร์มดิจิทลั การใช้นวตักรรมเปิดให้เป็น
ประโยชน์ การควบคุมดูแลแพล็ตฟอร์มดิจิทลั กลยุทธ์และการแข่งขนัในยุคดิจิทลั การเปลีIยนแปลง
ดิจิทลัขา้มอุตสาหกรรมเพืIอมุมมองในอนาคต 

   

IDB 623 Data Science for Business 3(3-0-6) 

 วทิยาการข้อมูลสําหรับธุรกจิ 

 Introduction to data-analytic thinking; business problems and data science solutions; 

introduction to predictive modeling and machine learning; supervised and unsupervised learning; 

artificial intelligence; data mining; fitting a model to data; overfitting and its avoidance; similarity, 

neighbors and clusters; decision analytic thinking; visualizing model performance, representing and 

mining text; other data science tasks and techniques; applying data science with business strategy.  

 ความรู้เบื8องตน้การคิดวเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหาทางธุรกิจและแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ย
วิทยาการขอ้มูล ความรู้เบื8องตน้โมเดลการทาํนายและการเรียนรู้เครืIอง การเรียนรู้แบบมีตวัอยา่งและไม่
มีตวัอยา่ง ปัญญาประดิษฐ ์เหมืองขอ้มูล การเลือกใชโ้มเดลกบัขอ้มูลทีIเหมาะสม การใชโ้มเดลทีIตรงกบั
ขอ้มูลมากเกินไปและการหลีกเลีIยง ความเหมือน ความใกลเ้คียง และการจดักลุ่ม การคิดวิเคราะห์เพืIอ
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การตดัสินใจ การนาํเสนอประสิทธิภาพโมเดลใหเ้ห็นภาพ การสร้างตวัแทนและการขดุคน้ขอ้ความ งาน
และเทคนิคอืIน ๆ ของวทิยาการขอ้มูล การประยกุตใ์ชว้ทิยาการขอ้มูลกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ 
 

IDB 624 Big Data in Digital Business 3(3-0-6) 

 ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกจิดจิิทลั 

 Business opportunity in the era of Big Data; Smart Data; business analysis for big 

data and business intelligence: customer journey analytics; behavior analytics; chat analytics; methods, 

techniques and tools for Big Data; data and information management for Big Data; Big Data 

visualization; developing a Big Data strategy; professional, leadership and ethical issues in Big Data 

solutions. 

 โอกาสทางธุรกิจในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่ ขอ้มูลชาญฉลาด การวิเคราะห์ธุรกิจสาํหรับ
ขอ้มูลขนาดใหญ่และข่าวกรองธุรกิจ การวิเคราะห์การเดินทางลูกคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรม การ
วิเคราะห์การพดูคุย วิธี เทคนิค และเครืIองมือสาํหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ การนาํเสนอขอ้มูลขนาดใหญ่ให้เห็นภาพ การพฒันากลยทุธ์ขอ้มูลขนาดใหญ่ ประเด็นทาง
สายอาชีพ การเป็นผูน้าํ และจริยธรรมในการแกปั้ญหาขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 

Marketing 

กลุ่มวชิาการตลาด  

 

IDB 631 International Marketing Communication and Media Management   3(3-0-6) 

  การสืSอสารการตลาดระหว่างประเทศและการจัดการสืSอ 

  Principle knowledge on international marketing communication; global strategic 

marketing concepts and theories; online media in international marketing; international marketing mix, 

targeted audience; product and brand decision in international marketing; communication process; 

advertising; strategy and media planning; image, brand management and packaging; direct marketing; 

digital and interactive media; managing old and new media.  

  ความรู้พื8นฐานของการสืIอสารการตลาดระหวา่งประเทศ แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธ์
การตลาดขา้มชาติ การสืIอสารการตลาดระหว่างประเทศ สืIอออนไลน์ในการตลาดระหว่างประเทศ 
ส่วนผสมทางการตลาดระหวา่งประเทศ กลุ่มเป้าหมาย การตดัสินใจเกีIยวกบัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใน
การตลาดระหวา่งประเทศ กระบวนการสืIอสาร การโฆษณา การวางแผนกลยทุธ์และสืIอ ภาพการจดัการ
ตราสินคา้และบรรจุภณัฑ ์การตลาดทางตรง สืIอดิจิทลัและการโตต้อบ การจดัการสืIอเก่าและสืIอใหม่ 
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IDB 632 International Consumer Behavior and Customer Insights            3(3-0-6) 

  พฤติกรรมผู้บริโภคและการเข้าใจลูกค้านานาชาติ 

  A concepts and theories in consumer studies; understanding consumers in global 

market; consumer culture in global market; consumer experiences, consumer purchase decisions; 

consumer satisfaction; consumer evaluations; a typology of consumer in a new era; active and passive 

consumer behavior; consumer as a prosumer. 

  แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาผูบ้ริโภค ความเขา้ใจผูบ้ริโภคในตลาดขา้มชาติ 

วฒันธรรมผูบ้ริโภคในตลาดขา้มชาติ ประสบการณ์ผูบ้ริโภค การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค การประเมินของผูบ้ริโภค การจดักลุ่มผูบ้ริโภคในยคุสมยัใหม่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเชิงรุก
และเชิงรับ ผูบ้ริโภคแบบมืออาชีพ  

   

IDB 633 Innovative Brand Management and Strategy             3(3-0-6) 

  การจัดการตราสินค้านวตักรรมและกลยุทธ์ 

  Theories in brand management; value of a brand in a marketing and business; 

building brand, value of brand creation; value of a brand to consumer, firm and retailer; brand 

positioning; cost leadership, differentiation strategy; brand diversity: types of the brands; logo and 

slogan innovative design and creation; endorser, presenter and ambassador; re-branding; brand equity. 

  ทฤษฎีในการจดัการตราสินคา้ มูลค่าของตราสินคา้ในการตลาดและธุรกิจ การสร้าง
ตราสินคา้ มูลค่าของตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภค บริษทัและร้านคา้ปลีก การกาํหนดตาํแหน่งตราสินคา้ ความ
เป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ความหลายหลายของตราสินคา้ ประเภทของตรา
สินคา้ การออกแบบและสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมเครืIองหมายการคา้และคาํโฆษณา ผูส้นบัสนุน ผูน้าํ
เสนอ ตวัแทนของตราสินคา้ การปรับปรุงตราสินคา้ คุณค่าของตราสินคา้ 
   

IDB 634 Product Development in Creative Marketing            3(3-0-6) 

  การพฒันาผลติภัณฑ์ในตลาดสร้างสรรค์ 

  Theories, technologies and practical applications in the product design; 

development and management over a product life cycle; an integrated approach for product design and 

development; skills of innovation and how to apply skills within the context of a marketing strategy 

framework: product design, development and management process; relationship of tangible product 

and brand; creativity and innovation in product design; exploiting ideas for creating work; product 

market transformation; value co-creation in product development. 
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  ทฤษฎี เทคโนโลย ีและการใชง้านจริงในการออกแบบผลิตภณัฑ ์การพฒันาและการ
จดัการวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ แนวทางบูรณาการสาํหรับการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ทกัษะของ
นวตักรรมและวธีิการใชท้กัษะภายในบริบทของกรอบกลยทุธ์การตลาด ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
กระบวนการพฒันาและการจดัการผลิตภณัฑ ์ ความสมัพนัธ์ของผลิตภณัฑที์Iจบัตอ้งไดแ้ละตราสินคา้ 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมในการออกแบบผลิตภณัฑ ์การใชค้วามคิดในการสร้างสรรคง์าน การ
เปลีIยนแปลงตลาดผลิตภณัฑ ์การร่วมสร้างคุณค่าในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 

Finance and Investment 

กลุ่มวชิาการเงนิและการลงทุน  

 

IDB 641 Financial Reporting and Analysis             3(3-0-6) 

  การรายงานงบการเงนิและการวเิคราะห์ทางการเงนิ 

 Structure of organization, principals and agent issues; review of financial 

accounting, accounting users and contents of financial statements; Understanding the international 

regulatory framework for financial reporting; analysis and interpretation of company financial 

statements, such as business performance and efficiency; liquidity and working capital management, 

introduction to financial structure and analysis of investor ratios; analysis and interpretation of company 

accounting information using cash flow statements; construction, analysis and interpretation of 

consolidated financial statements. 

  โครงสร้างองคก์ร ประเดน็ในเรืIองของตวัแทน การทบทวนงบทางการเงินและบญัชี 

ผูใ้ชง้บการเงิน และงบทางการเงินต่าง ๆ เขา้ใจถึงกรอบระเบียบขอ้บงัคบัในการรายงาน และวิเคราะห์
งบทางการเงิน การตีความงบการเงินของบริษทั เช่น ผลการดาํเนินและประสิทธิภาพของธุรกิจ การ
บริหารจดัการสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ โครงสร้างการเงิน และ การวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงินของบริษทัทีIสาํคญัต่อนกัลงทุน  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางบญัชีใช ้งบกระแสเงินสดและงบ
ทางการเงิน 

   

IDB 642 Securities Analysis and Portfolio Management             3(3-0-6) 

  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์และการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

 Investment environment and asset classes: bonds and common stocks, IPOs, 

warrants; understanding the return, risk, asset allocation; theories of active portfolio management; 

equity portfolio investments, bond portfolio management; execution of portfolio decisions and 
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performance evaluations; Review and studying of financial anomalies and investment opportunities:  

stock price movement and their abnormal returns, investment value of analyst recommendations. 

  สภาพแวดลอ้มการลงทุน สินทรัพยต่์าง ๆ ตราสารหนี8  และตราสารทุน หุ้นไอพีโอ 
สิทธิ] ในการซื8อหุน้ การจดัการความเสีIยง เขา้ใจถึงอตัราผลตอบแทนและความเสีIยง การจดัสรรสินทรัพย ์
ทฤษฎีการจดัการพอร์ตหุ้นสามญัและหุ้นกู ้พอร์ตการลงทุน การตดัสินใจในการบริหารพอร์ตลงทุน 

การประเมินผลการดาํเนินงาน ทบทวนและศึกษาโครงสร้างการเงิน และโอกาสการลงทุน เช่น การ
เคลืIอนไหวของราคาหุ้น และอตัราผลตอบแทนทีIผิดปรกติ มูลค่าการลงทุนในข้อเสนอแนะของ
นกัวเิคราะห์  

 

IDB 643 Corporate Risk Management and Financial Derivatives             3(3-0-6) 

  การจัดการความเสีSยงของธุรกจิและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 

 Risk and uncertainty, risk identification, capital interest rate risk, credit risk and 

market risk; market risk: evaluation of assets and asset protection; credit risk: corporate, consumer and 

sovereign, credit risk ratings, credit risk in consumer lending; political risk and country risk; 

introduction to derivatives; mechanism of futures markets; hedging with futures and interest rates; 

futures and forward pricing; introduction to swaps; introduction to stock options and option strategies; 

Binomial option pricing and Black-Scholes-Merton model; Value at Risk; credit risk and derivatives; 

current topics in financial derivatives, legal and regulatory issues. 

  ความเสีIยงและความไม่แน่นอน ระบุถึงความเสีIยง ความเสีIยงเกีIยวกบัอตัราดอกเบี8ย 
สินเชืIอ ความเสีIยงตลาดการเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย ์การจดัอนัดบัความน่าเชืIอถือในการปล่อย
เงินกูใ้หผู้บ้ริโภค ความเสีIยงทางการเมือง และประเทศ บทนาํตราสารอนุพนัธ์ กลไกตลาดซื8อขายสินคา้
ล่วงหน้า การป้องกนัความเสีIยงโดยใชส้ัญญาฟิวเจอร์ การประเมินมูลค่าสัญญาซื8อขายล่วงหน้า การ
ทาํสวอ๊ป ออ็ปชัIน และ กลยทุธ์ต่าง ๆ แบบจาํลองการกาํหนดราคาแบบทวนิาม แบบจาํลองแบลค็-โชลส์ 

มูลค่าความเสีIยง สัญญาเครดิตความเสีIยงและอนุพนัธ์ ประเดน็ปัจจุบนัในเรืIองเกีIยวกบัตราสารอนุพนัธ์ 
และกฎระเบียบต่าง ๆ 

  

IDB 644 Innovation and Financial Technology           3(3-0-6) 

  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงนิ   

  Financial Technology (Fintech), cryptocurrencies and blockchain; understanding 

blockchain and cryptocurrencies; cybersecurity and crime; digital finance and alternative finance; 

blockchain and its application in industry and Initial Coin Offerings (ICO); the concept of an open 

distributed ledger; hash function and its use in forming a blockchain; the concept of mining and 
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decentralized cryptocurrencies; Bitcoin and other cryptocurrencies; its application in finance; fintech 

regulation, ethics and challenges. 

  เทคโนโลยีทางการเงิน สกุลเงินดิจิทลั บล็อกเชน เขา้ใจสกุลเงินดิจิทลั บล็อคเชน 

ความมัIนคงปลอดภยัและอาชญากรรมทางไซเบอร์ การเงินดิจิทลั ทางเลือกทางการเงิน  บลอ็คเชน และ
การประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรม และการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทลั หลกัการในการเปิดขอ้มูลและ
กระจายขอ้มูลในเครือข่าย ฟังกช์ัIนแฮช และการใชใ้นรูปแบบของบลอ็กเชน หลกัการในการขดุเหรียญ
ดิจิทัล และระบบการกระจายศูนย์ของสกุลเงินดิจิทัล การประยุกต์ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการเงิน 

กฎระเบียบของเทคโนโลยกีารเงิน จริยธรรม และความทา้ทาย 
  

Special Course 

กลุ่มวชิาพเิศษ  

 

IDB 651 Business Consultancy Project              3(3-0-6) 

  โครงงานทีSปรึกษาธุรกจิ 

 This subject introduces students to the practical reality of becoming an effective 

business consultant and the key skills required to function as an effective consultant;  the subject gives 

students an opportunity to put their new knowledge into practice in a real consulting situation;  the 

broad aims of the subject are to develop skills in (1) effective practice of implementing business analysis 

and consulting tools and techniques and an appreciation of the issues which may arise (2) functioning 

as an effective business consultant;  the subject will also be concerned with identifying successful 

strategies for coping with difficult contexts, such as vague initial specifications or a rapidly changing 

environment. 

 รายวิชานี8 มุ่งฝึกผูเ้รียนให้เป็นทีIปรึกษาธุรกิจจริงและพฒันาทกัษะสาํคญัทีIจาํเป็นใน
หนา้ทีIการเป็นทีIปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  รายวิชานี8 ใหโ้อกาสผูเ้รียนใชค้วามรู้ใหม่ในเชิงปฏิบติัใน
สถานการณ์การให้คาํปรึกษาจริง  เป้าหมายของวิชาเพืIอพฒันาทกัษะดา้น (1) การปฏิบติัการในการ
วิเคราะห์ธุรกิจ ตลอดจนการใชเ้ครืIองมือและเทคนิคในการใหค้าํปรึกษา และการจดัการประเด็นทีIอาจ
เกิดขึ8นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (2) การทาํงานเป็นทีIปรึกษาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  รายวิชานี8 ยงั
คาํนึงถึงการกาํหนดกลยทุธ์ทีIประสบความสาํเร็จในการจดัการกบับริบททีIยาก เช่น ขอ้กาํหนดในตอน
เริIมตน้ทีIไม่ชดัเจน หรือสภาพแวดลอ้มทีIมีการเปลีIยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 

IDB 652 Special Topics in International Digital Business  3(3-0-6) 

  หัวข้อพเิศษด้านธุรกจิดจิิทลัระหว่างประเทศ            
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 Recent advancement and other topics of interest selected by the program director in 

international digital business to provide the opportunity for students to gain an in-depth understanding 

of more advanced topics. 

 การศึกษาในความก้าวหน้าทางวิชาการและหัวข้อพิเศษทีI น่าสนใจอืIน ๆ ซึI ง
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรจะเลือกหวัขอ้ทางดา้นธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ เพืIอสร้างโอกาสใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจเชิงลึกมากขึ8นในหวัขอ้ระดบัสูงขึ8น 

 

   5.4 THESIS / INDEPENDENT STUDY 

    หมวดวทิยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอสิระ  

IDB 697 Comprehensive Examinations 0(0-0-0) 

  การสอบประมวลความรู้ 

  Completed all CORE Courses or by the consent of Programme Director. 

Comprehensive Examination: Criteria to pass the exam is S grade. 

  ศึกษารายวิชาบงัคบัให้ครบถว้นหรือโดยความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการหลกัสูตร
การสอบประมวลความรู้ : เกณฑก์ารสอบผา่นตอ้งอยูใ่นระดบัขั8นพอใจ (S) 

 

IDB 698 Independent Study 6(0-18-9) 

  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
  In-depth study of current business problems, apply research methodology to define 

the problem, and propose the workable solution under close supervision by the advisor. 

  การศึกษาเชิงลึกในปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบนั การประยกุตใ์ชว้ธีิวทิยาการวจิยัใน
การกาํหนดปัญหา และนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทีIสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ ภายใตก้ารดูแลโดย
อาจารยที์Iปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

 

IDB 699 Thesis 12(0-36-18) 

  วทิยานิพนธ์ 
  Completed all CORE Courses or by the consent of Programme Director. Research proposal 

writing; research design; researching; research article writing; thesis writing; research presentation. 

  ศึกษารายวชิาบงัคบัใหค้รบถว้นหรือโดยความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 
  การเขียนเคา้โครงงานวจิยั การออกแบบการวจิยั การทาํวจิยั การเขียนบทความการ
วจิยั การเขียนวทิยานิพนธ์ การนาํเสนอผลการวจิยั 
 


