
คำอธิบายรายวิชา  
 

หมวดวิชาพื้นฐาน              จำนวน 6 หนวยกิต 
 

0909 501 สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Statistics for Business Research 

  กระบวนการตัดสินใจโดยใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ไดแก ทฤษฎีความนาจะเปนทฤษฎีเบส 
ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา 
เพ่ือการพยากรณ และการประยุกตสถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 
  Decision making processes using theories and procedures of statistics, such as 
probability theory, Bayes theory, decision making theory, hypothesis testing, regression and 
correlation analysis, time series analysis for forecasting, statistical application for accounting 
and business research 
 
0909 502  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)  
   Business Research Methodology     
   แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ประเภทของการวิจัย  
การกำหนดหัวขอเรื่อง การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมตฐาน การเลือกเครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล การตีความ การเขียนรายงาน และการเสนอ
รายงาน  
   Concepts, principles, and importance of business research; research type;  
setting  topic; identifying variables; hypothesis development; hypothesis testing; selecting  
research instruments; data collection ; data analysis and processing results interpreting; 
report writing; report presentation  
 
        หมวดวิชาบังคับ สำหรับ แผน ก แบบ ก2     จำนวน  15 หนวยกิต 
                  สำหรับ แผน ข    จำนวน  15 หนวยกิต  
  
0903 503    การจัดการและพฤติกรรมองคกร  3(3-0-6)  

   Management and Organizational Behavior      
      แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง  
และมีการแขงขันสูง กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ การควบคุม  
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนำในองคการ การติดตอสื่อสาร  
ความขัดแยง วัฒนธรรมองคการ การกำหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคการ 

   Concepts of management; roles of executives in business changes and  
high competition; management process, planning, organizing, organizational design, 
controlling; concepts of organizational behavior, group behavior, motivation, leadership, 
communication, conflict, organizational culture; strategy setting for organizational 
development 



0903 504    การจดัการนวัตกรรมองคกร  3(3-0-6)  
  Organizational Innovation Management 
  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมและการพัฒนาองคกร นวัตกรรมเชิงปฏิบัติ นวัตกรรม 

เชิงปฏิวัต ิกลยุทธและบริหารนวัตกรรมในองคกร การนำเอานวัตกรรมเขามาใชในกระบวนการ   
การกำหนดกลยุทธ กลยุทธการจัดการนวัตกรรม การเสริมสรางมูลคาใหกับองคกรบนพ้ืนฐานกรอบแนวคิด 
เชิงวิเคราะห การพัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ บทบาทผูบริหารในการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ 
ในการจัดการนวัตกรรม  
  Concepts of organizational innovation and development; practice innovation ; 
revolution innovation; organizational innovation strategy and management; implementation 
of innovation in business strategic; organizational value creation by using analytical concept 
framework;  strategic innovation development; roles of executives in innovation 
development; tools of innovation management 
 
0903 712 การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการลงทุน   3(3-0-6) 
         Assessment of Economics Value for Investment 
         การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณและสภาวะการแขงขัน  
การจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกของการลงทุนและผลลัพธที่เกิดขึ้น การวิเคราะหโครงการ 
เพ่ือการตัดสินใจลงทุน  
         Business environmental analysis; situational analysis and competition; writing 
business plans to compare investment options and outcomes; and project analysis for 
investment decision  
 
0904 502 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสมัยใหม    3(3-0-6) 

Modern Business Information Technology Management  
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการวางแผนและการควบคุม ท้ัง

องคการ การวางแผนเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงาน
ขามองคกร การวางแผนทรัพยากรขององคกร กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลยุทธธุรกิจดิจิทัล  
การจัดการปญหาในการพัฒนาระบบ ระบบเกื้อหนุนรวม ระบบอัจฉริยะ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
และการจัดการบุคลากรของระบบ  
  Concepts of information technology management for organizational planning 
and controlling; strategic planning of information technology; business process redesign; 
inter-organization coordination; enterprise resource planning; electronic commerce strategy; 
digital business strategy; problem management in systems development; group support 
systems; intelligent systems; electronic document management; personnel management of 
systems  
 
 
 
 



0904 510 ธุรกิจอัจฉริยะ        3(3-0-6) 
Intelligence Business 
การจัดการสถาปตยกรรมขอมูล การพัฒนาขอมูล การจัดการการดำเนินการขอมูล  

การจัดการการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การจัดการขอมูลอางอิงและขอมูลหลัก เทคนิคและวิธีการ
จัดการคลังขอมูลและธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการเอกสารและเนื้อหา การจัดการเมทาเดตา การจัดการคุณภาพ
ขอมูล 

Data architecture management; data development; data operations 
management; data security management; reference and master data management; 
techniques and methods of data warehouse management and Intelligence Business; 
document and content management; metadata management; data quality management 
 
 
วิชาเลือก 

สำหรับแผน ก แบบ ก2   จำนวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
สำหรับ แผน ข    จำนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จำนวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต สำหรับ
แผน ก แบบ ก2 และเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จำนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต สำหรับ แผน ข โดย
สามารถเลือกคละกลุมวิชาไดและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
0901 536  การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ          3(3-0-6) 

Managerial Accounting and Information Systems  
แนวคิดทางการบัญชีเพื่อการจัดการ การใชขอมูลทางบัญชีสำหรับการวางแผน การประเมิน 

ประสิทธิผลการดำเนินงานและการควบคุม การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน การวิเคราะหตนทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจและการวัดผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศในการดำเนินการทางธุรกิจ การออกแบบระบบ
สารสนเทศสำหรบับัญชีบริหาร  

Managerial accounting concepts; use of accounting data for planning, 
performance evaluation, and control; cost profit analysis; cost analysis for decision making and 
performance measurement; information systems in business operations; information system 
design for managerial accounting  

 
0902 523  การตลาดดิจิทัล         3(3-0-6) 

Digital Marketing  
แนวคิดเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล การจัดการการตลาดดิจิทัล การตลาดสาหรับผูประกอบการ

เชิงกลยุทธ ความเชื่อมโยงระหวางการตลาดดิจิทัลใหกับธุรกิจ การกำหนดตัวชี้วัดของการตลาดดิจิทัล การทำ
ความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาและตลาด ชองทางการตลาดดิจิทัล การพัฒนาแผนสำหรับการตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ  
เทคนิคการทำการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล กรณศีึกษาการตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ  

Marketing management concepts; digital marketing management; strategic  
entrepreneurial marketing; translate digital marketing to business; KPIs of digital marketing 
identification; understand customers and the market; digital marketing channels; strategic 



digital marketing plan development; digital marketing techniques; digital marketing 
evaluation; case studies in digital marketing 
 
0903 500  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
   Business Policy and Strategic Management 
   แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ การกำหนดกลยุทธและนโยบาย 
เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหวางแผนธุรกิจ พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกร  
การนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ การควบคุมแผนกลยุทธ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ  
การบริหารเชิงกลยุทธของธุรกิจในระดับประเทศและทองถิ่น  
   Concepts of planning and strategic  management; strategic and policy setting  
for business decision making;  interrelationship among  business plan, mission, value, and 
organizational culture; strategic plan implementation; strategic plan control; strategic  
management tools and techniques; local and national strategic management 
 
0903 505      การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม   3(3-0-6)  

  Modern Human Resource Management 
  แนวคิด หลักการ และเปาหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย หลักการในการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิดในการจัดการ
ผลตอบแทน  
การสงเสริมภาวะผูนำ การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยสมยัใหม 
   Concepts, principles, and goals of human resource management in an 
organization; human resource planning; recruitment principles, selection ; human resource 
development; concepts of compensation management; leadership encouragement ; creating 
employees motivation; modern human resource management concepts 
 
0903 506  การจดัการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)  

  Strategic Change Management 
  แนวคิดและความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะความเปนผูนำ  
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การพัฒนาโอกาสใหมๆ สำหรับองคกร 
ทั้งธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอม ประสิทธิภาพการจัดการความเปลี่ยนแปลงภายในองคกรการพัฒนาทกัษะ 
ในการประเมินความสามารถและความเปนผูนำ 
   Concepts and importance of strategic change management; leadership skills 
development in respond to change in business environment ; new opportunity development 
 for big and small companies; change management efficiency in an organization; leadership 
evaluation skill development 
  
 
 
 



0903 512     การสรางสรรคธุรกิจและการประกอบการ            3(3-0-6) 
  Business Creation and Entrepreneurship 
  ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม แนวคิดการบริหารงาน   
ที่เนนการประกอบขององคกร การปรับปรุงและพัฒนาองคกรทั้งหมดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น การเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ การนำความคิดและศักยภาพ 
ของคนในองคกรนำไปสูภาคปฏิบัติ การศึกษาปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือนำเขามาปรับใชกับ
องคกร  
  Nature of business management and modern entrepreneurship; concepts of 
entrepreneurial orientation; organizational adjustment and development compromised with 
environmental changes; search for new business opportunities; thinking and capacity 
implementation of people in organization to practices; study of internal and external factors 
applied to the organization 
 
0903 713 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
  Environmental Innovation Management 
  ขอกำหนด กฎระเบียบและกฎหมายการจัดการท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การเตรยีมความ
พรอมของธุรกิจไทยที่มตีอขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจและบริการที่มีตอผูบริโภค แนวคิดการออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกิจ การออกแบบ 
กระบวนการผลิต และการประเมินผล การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

Rules, regulations, and laws related to environment; preparation of Thai 
businesses towards environmental regulations; analysis and assessment of environmental 
impacts of eco-products and consumer services; eco-design concept; design process, 
production process, and evaluation; eco-product development 
 
0903 714 การนำเสนอและการสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม  3(3-0-6) 

Presentation and Business Communication for Innovation Management 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารตางวัฒนธรรมเพ่ือธุรกิจ รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร การ

นำเสนอ การเขียนเพ่ือการสื่อสารและการเจรจาในบริบทท่ีเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารสำหรับ
ผูประกอบการและ/หรือเปนทีม การเจรจาตอรอง การโนมนาว การสื่อสารเพ่ือสรางทีมงาน และทักษะการ
สื่อสารใหประสบความสำเร็จ   

Developing intercultural communication skills for business; different types of  
communication; presentation; writing for communication and negotiation in context of 
innovation management; communication for entrepreneurs and/or team; negotiation; 
persuasion; communication for team building and successful communication skills 
 
0903 715 การจัดการภายใตภาวะวิกฤต      3(3-0-6) 
  Crisis Management 
  แนวคิดเก่ียวกับภาวะวิกฤต สถานการณปจจุบันของภาวะวิกฤต การจัดการภาวะวิกฤต 
ที่เกิดจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากความขัดแยง 



ทางการเมือง ผลกระทบจากโรคระบาด การตดัสินใจ การควบคุม การสั่งการ การรักษาขวัญกำลังใจของ
บุคลากร การเตรยีมองคกรใหมคีวามพรอมรบัมือกับภาวะวิกฤตในรูปแบบตาง ๆ กรณีศึกษาในสถานการณ
ปจจุบัน  

Concepts of crisis; current situation of crisis; crisis management caused by  
natural disaster impact; impact of global economic; impact of political conflicts; impact of 
epidemics; decision-making; command controlling; maintaining and encouraging employee’s 
spirit; preparing organization to cope with various kinds of crisis situation; case studies in 
current situation 
  
0903 716 การจัดการนวัตกรรมทางการตลาด     3(3-0-6) 
  Marketing Innovation Management 

แนวคิด การวางแผน และการวิเคราะหการตลาดสมัยใหม กลยุทธทางการตลาด 
และการสรางตราสินคาโดยใชสื่อออนไลน การนำการตลาดดิจิทัลมาใชเปนกลยุทธทางการตลาด การสื่อสาร 
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดรูปแบบใหม การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 
อยางสรางสรรค และการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา  

Concepts, planning and analysis of modern marketing; marketing strategy and  
branding using online media; usage of digital marketing as marketing strategy; effective 
communication; developing modern marketing tools; applying technology for creative 
marketing; and building good relationships with customers  
 
0903 518    บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  3(3-0-6) 

         Corporate Governance and Social Responsibility         
             หนาที่ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียใน
สังคม เชน รัฐบาล ลูกคา และสิ่งแวดลอม เปนตน นโยบายรฐับาลและความตองการของสังคม ที่มีตอการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบรหิารท่ีมีตอเปาหมายใน
การสรางความยั่งยืนของธุรกิจดวยการใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียจากองคกร โดยมุงเนนในการ
สรางระบบการจัดการ 
และดูแลกิจการที่ดีใหมีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  
  Functions, roles, and responsibilities of business in relation to stakeholders,  
such as government, customers, and environments; governmental policies and social needs 
affecting business entrepreneurship; roles, functions, and responsibilities of boards  
and executives to goals of building business sustainability by caring organizational justice for 
stakeholders and focusing on corporate governance management system, such as 
transparency, justice, and accountability 
 
 
 
 
 



0904 508 เทคโนโลยีและการจัดการเครือขายองคกร     3(3-0-6) 
Enterprise Networking Technology and Management  
การจัดสรรทรพัยากรสำหรับระบบแบบรวมศูนย และระบบแบบกระจาย เทคโนโลยี 

ของเครือขาย การพัฒนาเครือขาย ขอควรคำนึงถึงดานความมั่นคงของขอมูล การวัดผลปฏิบัติงานของ
เครือขาย 
เครื่องแมขายการจัดทำโมเดลเพื่อสนองความตองการดานคุณภาพการบริการและการออกแบบสถาปตยกรรม
เครือขายสำหรับการเขาถึงทรัพยากรของระบบขนาดใหญและสลับซับซอน 

Resource allocation for centralized systems and distributed systems; topology  
network; network development; concerns of information security; performance evaluation of 
server; models of responding service quality; design of network architecture for accessing 
resources in both large and complicate systems  
 
0904 511 ขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูล      3(3-0-6) 

Big Data and Data Analytics  
ขอมูลขนาดใหญ แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีและเทคนิควิธี 

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษาการใชขอมูลเพ่ือแสวงหาโอกาส การสรางมูลคาเพ่ิม และเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ รวมทั้งการประยุกตใชขอมูลขนาดใหญ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือการ
บริหารองคกร  

Big data; utilization of big data; technology and techniques for analyzing data; 
case studies for identifying opportunities, value-added and capacity development for 
competing in business; big data and data analytics applications for organizational 
management  
 
0904 513  การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Software Development  

ภาษาสำหรบัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร เครื่องมือสำหรับ
การพัฒนาซอฟตแวร แนวคิดและภาพรวมของซอฟตแวรโดยยึดเหตุการณ วากยสัมพันธภาษา ชนิดขอมูล 
และคอลเล็กชัน กระบวนการและเทรด เขตโปรแกรมประยุกต การจัดการ ไฟล สวนติดตอกับผูใชเชิงกราฟฟก 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ทำงานรวมกับฐานขอมูล การพิมพและการรายงาน สำหรับใชงานทางธุรกิจ  

Computer programming languages; software development process; integrated  
software development tools; concepts and overview of event-driven software; language 
syntax; data types and collections; process and thread; application domains;  
file management; graphical user interface; database-driven application development; printing 
and reporting for business applications  
 
 
 
 
 



0904 542  เทคโนโลยีกำเนิดใหมสำหรับธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Emerging Technologies for Digital Business and Information Systems  

เทคโนโลยีที่กาวหนาและนวัตกรรมอยางพลิกผันในธุรกิจดิจิทัลในปจจุบัน ความสำคัญ 
ของกลยุทธการจัดการกลยุทธการนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทจะประสบ
ความสำเร็จ  

Current breakthrough technologies and disruptive innovations in digital 
business; importance of management strategy navigating the rapid changing technology to 
ensure a company’s success  
 
0905 500  การจัดการทางการเงินสมัยใหม                 3(3-0-6) 
     Modern Financial Management    
     ทฤษฎีการจัดการการเงนิสมัยใหม บทบาทและหนาที่ของการจัดการการเงนิในองคกรธุรกิจ  
การวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการหลักทรัพย ความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงนิ มูลคาของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย  การจัดโครงสรางเงินทุน  
นโยบายเงินปนผล และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  
  Modern financial management theory; roles and functions of financial 
management in business organization; financial analysis and planning; working capital 
management; security management; financial risk and return rate; time values of money; 
security investment decision making; capital structuring; dividend policy; financial risk 
management 
 
0906 511 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

  International Business Management 
  ลักษณะและบทบาทของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ  
หลักการการจัดการ และนโยบายธุรกิจระหวางประเทศ ขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศและผลกระทบ 
ที่มีตอเศรษฐกิจไทย หลักการและวิธีการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ การเงิน 
ระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ วิธีการดำเนินงานและกลยุทธของธุรกิจระหวางประเทศ  
การคาระหวางประเทศของไทยโดยการใชกรณีศึกษาของบริษัทขามชาติของไทยและประเทศอ่ืน 
  Nature and roles of international business; international business environment;  
international business and policy; free trade agreement and effect on Thai economy; 
principles and methods of international business negotiation; international laws; international 
finance; international marketing; operational methods and strategies of international 
business; international trade of Thailand using cases studies of multinational firms in Thailand 
and other countries 
 
 
 
 
 
 



0906 512 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
  Comparative Management 

  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงเปรียบเทียบในประเทศท่ีมีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง และเทคโนโลยีแตกตางกัน เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน ประชาคมยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงแนวคิดและวิธีในการจัดการในแตละภูมิภาค 
ของประเทศไทย 

  Concepts of comparative management in a country that has different cultures,  
economics, societies, politics, and technologies, such as USA, Japan, China, European 
Community,  developing countries, especially in Southeast Asian countries, including 
concepts and procedures of management in each region of Thailand 
 
 หมวดวิชาประสบการณวิจัย 
0903 530 วิทยานิพนธ   12  หนวยกิต 
  Thesis 
  การวิจัยทางดานการจัดการสมัยใหมและการบริหารธุรกิจ หรือหัวขออื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการ
จัดการภายใตคำแนะนำอยางใกลชิดของคณะกรรมการผูคุมวิทยานิพนธ  
  Conducting research on modern management and business administration or  
other topics related to management, under a close supervision of a thesis advisory 
committee 
 
0903 531        การคนควาอิสระ 

                       Independent Study  
 6        หนวยกิต 

การคนควาอิสระจากหัวขอหรือปญหาทางดานการจัดการสมัยใหม โดยนำทฤษฎี 
และหลักการทางดานการบริกาหและการจัดการ หรอืหัวขออื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการสมัยใหม 
มาประยุกตใช การทำรายงานสารนิพนธโดยใชรูปแบบและกระบวนการวิจัยภายใตการใหคำปรึกษาของอาจารย 
ที่ปรึกษา 

Independent study of modern management and information systems topics or  
problems by applying theories and principles of business information systems  
or other related disciplines; report writing using research format and process under  
advisor’s supervision 
 
 


