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สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
บธ.ม. (ธุรกิจดิจิทัล)
Master of Business Administration (Digital Business)
M.B.A. (Digital Business)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) ผูบริหารระดับกลางและสูงในองคกร ที่ทํางานวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยน
องคกรสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในภาครัฐและเอกชน
2) ผูป ระกอบการ / เจาของกิจการ
3) นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารยในสาขาวิชาทั้งดานบริหารธุรกิจ และการจัดการเทคโนโลยี
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาปกติ คือ
- วันจันทร - ศุกร
เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น.
- วันเสาร - อาทิตย
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง และมีผลการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
2) ผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) ผานการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) มีเคาโครงวิทยานิพนธแบบยอ
5) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
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แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ หรือตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง และมีผลการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2) ผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) ผานการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การศึกษาอิสระ
รวมไมนอยกวา

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
ไมนับหนวยกิต
ไมนบั หนวยกิต
18
6
36
12
36
36

แผน ข
ไมนับหนวยกิต
18
12
6
36

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการ
หลักสูตรหรือ คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript) ในระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษาและ ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผล
รายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
English for graduate study
BA 0810 การจัดการธุรกิจเบื้องตน ไมนับหนวยกิต
Introduction to Business
BA 0820 การบัญชีเพื่อการจัดการ ไมนับหนวยกิต
Managerial Accounting
BA 0830 ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องตน ไมนับหนวยกิต
Introduction to Information Systems and Digital Technology
BA 0840 ระเบียบวิธีวิจัย
ไมนับหนวยกิต
(Research Methodology)
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หมวดวิชาบังคับ (Core Course 18 หนวยกิต)
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก
2 และแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ฝกภาคสนาม)
DB 8013 การสรางสรรค การคิดเชิงออกแบบ และการคนพบโอกาส
3(3/3-0-0)
(Creativity, design Thinking and opportunity discovery)
DB 8023 ธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Digital business)
DB 8033 นวัตกรรม และการแปลงรูปสูธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Innovation and Digital Business Transformation)
DB 8043 การตลาดดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Digital marketing)
DB 8053 การเงินและการธนาคารสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Finance and banking system for digital business)
DB 8063 การจัดการความมั่นคงไซเบอร
3(3/3-0-0)
(Cyber security management)
วิชาเลือก (Elective Courses)
ประกอบ 3 กลุมวิชา คือกลุม วิชาธุรกิจดิจิทัล กลุมวิชาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล และ
กลุมความกาวหนาทางธุรกิจดิจิทัล โดยนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุมวิชาตาง ๆ โดยเลือกขามกลุม
ได
โดยแผน ก แบบ ก 2 เลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และแผน ข เลือกไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ฝกภาคสนาม)
3(3/3-0-0)

DB 8113 สถาปตยกรรมของวิสาหกิจ
(Enterprise architecture)
DB 8123 วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับธุรกิจดิจิทัล
(Data Science for digital business)
DB 8133 บริการเครือขายคอมพิวเตอรและแพลตฟอรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล
(Computer Network and Platform for Digital Business)
กลุมวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
DB 8213 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
(Innovation and Change Management)
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3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)
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DB 8223 ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการในยุคดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Leadership and organizational behaviour for digital business)
DB 8233 กฎหมายทางธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Digital economy law)
DB 8243 การจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Supply Chain Management for digital business)
กลุมวิชาความกาวหนาทางธุรกิจดิจิทัล
DB 8313 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(New Digital Technology for Digital Business)
DB 8323 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(
Seminar on digital business)
DB 8333 การศึกษาหัวขอเฉพาะ 1
3(3/3-0-0)
(Special Topic I)
DB 8343 การศึกษาหัวขอเฉพาะ 2
3(3/3-0-0)
(Special Topic II)
หมวดวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ
(6-36 หนวยกิต)
แผน ก แบบ ก 1
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก
2
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
DB 8419 วิทยานิพนธ 1 แผน ก 1
(Thesis I, Type A1)
DB 8429 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 1
(Thesis II, Type A1)
DB 8439 วิทยานิพนธ 3 แผน ก 1
(Thesis III, Type A1)
DB 8449 วิทยานิพนธ 4 แผน ก 1
(Thesis IV, Type A1)
แผน ก แบบ ก 2
DB 8416 วิทยานิพนธ 1 แผน ก 2
(Thesis I, Type A2)
DB 8426 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 2
(Thesis II, Type A2)
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แผน ข
DB 8516 การศึกษาอิสระ
(Independent Study)
DB 8520 การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)
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แผนการศึกษา
สําหรับแผน ก แบบ ก 1
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
DB 0840 ระเบียบวิธีวิจัย
DB 8419 วิทยานิพนธ 1 แผน ก1
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
DB 8439 วิทยานิพนธ 3 แผน ก1
รวม

ไมนับหนวยกิต
9(0-0-9/P)
9 หนวยกิต
9(0-0-9/P)
9 หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
DB 8429 วิทยานิพนธ 2 แผน ก1
9(0-0-9/P)
สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล
ไมนับหนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
DB 8449 วิทยานิพนธ 4 แผน ก1
9(0-0-9/P)
รวม
9 หนวยกิต
36 หนวยกิต

สําหรับแผน ก แบบ ก 2
EG 0803
BA 0810
BA 0820
BA 0830

DB 8013

DB 8023
DB 8033
DB 8043

BA 0840
DB 8416

ภาคฤดูรอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ไมนับหนวยกิต
บัณฑิตศึกษา
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
ไมนับหนวยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ไมนับหนวยกิต
ระบบสารสนเทศ และ
ไมนับหนวยกิต
เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องตน
รวม
ไมนับหนวยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การสรางสรรค การคิดเชิง
3(3/3-0-0) DB 8053 การเงินและการธนาคารสําหรับ
ออกแบบ และการคนพบ
ธุรกิจดิจิทัล
โอกาส
DB 8063 การจัดการความมั่นคงไซเบอร
ธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0) วิชาเอกเลือก 1
นวัตกรรม และการแปลงรูปสู
3(3/3-0-0) วิชาเอกเลือก 2
ธุรกิจดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล
3(3/3-0-0
รวม
12 หนวยกิต
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัย
ไมนับหนวยกิต DB 8426 วิทยานิพนธ 2 แผน ก2
วิทยานิพนธ 1 แผน ก2
6(0-0-6/P)
รวม
6 หนวยกิต
รวม
รวมทั้งสิ้น 36 หนวยกิต
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สําหรับแผน ข
EG 0803
BA 0810
BA 0820
BA 0830

DB 8013

DB 8023
DB 8033
DB 8043

ภาคฤดูรอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ไมนับหนวยกิต
บัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
ไมนับหนวยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศ และ
ไมนับหนวยกิต
เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องตน
รวม
ไมนับหนวยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การสรางสรรค การคิดเชิง
3(3/3-0-0) DB 8053 การเงินและการธนาคาร
ออกแบบ และการคนพบ
สําหรับธุรกิจดิจิทัล
โอกาส
DB 8063 การจัดการความมั่นคงไซ
ธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
เบอร
นวัตกรรม และการแปลงรูปสู
3(3/3-0-0) วิชาเอกเลือก 1
ธุรกิจดิจิทัล
วิชาเอกเลือก 2
การตลาดดิจิทัล
3(3/3-0-0
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
BA 0840 ระเบียบวิธีวิจัย
รวม

12 หนวยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

รวม
12 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
DB 8516 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)
DB 8520 การสอบประมวลความรู
ไมนับหนวยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
ไมนับหนวยกิต
6 หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น 36 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)
(ไมนับหนวยกิตรวม)
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับ
หนวยกิต
English for Graduate Study
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตํารา ฝกการเขียน
รายงานจากเรื่องที่อาน การวิเคราะหบทความตาง ๆ และการเขียนบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ
Practice reading for main ideas and supporting details from, writing summary
report of texts, analyzing texts and writing abstract.
ผลลัพธการเรียนรู : สามารถอานเอกสาร ตําราภาษาอังกฤษแบบจับใจความ และตีความหมายได และมี
ทักษะการนําเสนอทั้งการเขียนเชิงวิชาการแบบถอดความ ตั้งประเด็น และนําเสนอปากเปลาได
BA 0810 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
ไมนับ
หนวยกิต
Introduction to Business
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษารูปแบบตาง ๆ ของธุรกิจ ในหัวขอโครงสรางการทํางาน การผลิต การเงิน การตลาด และ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอธุรกิจ
เชน การทรานฟอรมธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาอยางยั่งยืน และประเด็นทางธุรกิจอื่น ๆ ในปจจุบัน
An introduction of business including organizational forms, the function of
production, finance, marketing and human resources. Additional topics will be
environmental factors which impact business such as digital transformation,
business ethics, sustainable development and current business issues.
ผลลัพธการเรียนรู : มีความเขาใจการจัดการธุรกิจเบื้องตน สามารถวิเคราะหกิจกรรมทางธุรกิจทั้งธุรกิจ
สินคา และบริการ
BA 0820 การบัญชีเพื่อการจัดการ
ไมนับ
หนวยกิต
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบัญชีการเงิน วัตถุประสงค และลักษณะขอมูลบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัดทํางบ
กระแสเงินสด แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร การวิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางตนทุน -ปริมาณ-กําไร การบัญชีตนทุนกิจกรรม ขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะหขอมูลบัญชี เพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
Financial and management accounting, objectives and characteristics of
management accounting, financial statement analysis, income statement and cash flow
statement, concepts of cost accounting and accounting for decision making.
ผลลัพธการเรียนรู : เขาใจหลักกาบัญชีการเงินและการจัดการ และการใชบัญชีเพื่อการจัดการและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 0830 ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องตน
ไมนับ
หนวยกิต
Introduction information systems and digital technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดหาและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงาน
Introduction to information systems, information systems for enterprises,
information resources and information resource management, and information
technology for business
ผลลัพธการเรียนรู : เขาใจการทํางานของระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
BA 0840 ระเบียบวิธีวิจัย
ไมนับ
หนวยกิต
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดําเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การ
เลือกตัวอยาง แหลงที่มา และวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการ
นําเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
Concept, principles, patterns, steps and methods of conducting research.
quantitative and qualitative research category, statement of the problem, research
design, design and construction of research tools. Samples sourcing, selection and data
collection method. Data analysis, research report writing and ethics of researcher.
Students have ability to practice research project.
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ผลลัพธการเรียนรู : สามารถจําแนกประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูล รวมทั้ง
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิจัยได

หมวดวิชาบังคับ (Core courses)
DB 8013 การสรางสรรค การคิดเชิงการออกแบบ และการคนพบโอกาส
3(3/3-00)
Creativity, design thinking and opportunity discovery
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ทฤษฎีการคนพบโอกาส ความสรางสรรค พฤติกรรมเชิงสรางสรรค (
Creative behavior)
กระบวนการคิดแบบสรางสรรค การคิดเชิงออกแบบ การใชความสรางสรรค และการคิดเชิงออกแบบเพื่อ
การแกไขปญหา และการพัฒนาธุรกิจ
Discovery theory, creativity and creative behaviour, creative thinking process,
design thinking, use of creative and design thinking for problem solving process and
business development.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาไดเขาใจในหลักการคนพบโอกาส พฤติกรรมการคิดเชิงสรางสรรค การคิด
เชิงออกแบบเพื่อการแกไขปญหา และการพัฒนาธุรกิจใหม
DB 8023 ธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
Digital business
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล รูปแบบธุรกิจดิจิทัล (Digital business model) การบริหารจัดการ
ธุรกิจที่ดิจิทัล การจัดการทรัพยากรดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการโครงการดิจิทัล ธรรมาภิ
บาลเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานในการบริหารทรัพยากรดิจิทัล และจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
Digital economy, digital businesses and digital business model, digital business
management and digital resource management, digital technology management and
project management, IT governance, international standard for digital resource
management and computer ethic
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ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษามีความเขาใจและสามารถบริหารธุรกิจดิจิทัล การจัดการทรัพยากรดิจิทัล
และการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
DB 8033 นวัตกรรม และการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-0-0)
(Innovation and Business Digital Transformation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
นวัตกรรมสําหรับธุรกิจ กระบวนการ สรางนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีแบบยุบสลาย
(Disruptive technology) การใชนวัตกรรมเพื่อการเพื่อการแปลงรูปธุรกิจและองคการ แ พลตฟอรม
ดิจิทัล ธุรกิจ การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล—กลยุทธ กระบวนการทางธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล การกําหนด
กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
Concept of innovation, business innovation, innovation development process,
digital economy, distruptive technology. Use of digital technology to be products,
services and business. Digital business transformation processes—strategy, business
process and digital technology. Digital business strategies and digital business model.
ผลลัพธการเรียนรู : เขาใจในการยุบตัวของธุรกิจจากเทคโนโลยี และการเกิดธุรกิจดิจิทัล มีการใช นวัตกรรม
เพื่อการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล ความคิดสรางสรรคคิดโมเดลธุรกิจดิจิทัล
DB 8043 การตลาดดิจิทัล
3(3/3-00)
Digital marketing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผานสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ การนําสื่อดิจิทัลมาเปนชองทางในการการเขาถึง ติดตอ โตตอบ
เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภค และสรางความสัมพันธกับผูบริโภค การสรางชองทางการจําหนายสินคาดวยสื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการตลาดโดยประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
The use of digital technology for marketing strategy implementation, integrated
marketing communication through multi digital media platforms, use of digital media as
channel for accessing, interacting, learning consumer behavior and managing customer
relationships programme, Indeed, this course also related to digital distribution channels
including evaluation of marketing activities by applying digital media for evaluation
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ผลลัพธการเรียนรู : มีคุณลักษณะการคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลและปญหาที่ซับซอนเพื่อนําเสนอ
ทางออกมีความเขาใจผูบริโภคในสังคมยุคดิจิทัล สามารถกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกิจดิจิทัล สามารถบูรณา
การความรูที่ไดเรียนเพื่อจัดการธุรกิจดิจิทัล สามารถทํางานเปนทีมได
DB 8053 การเงินและการธนาคารสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
Finance and banking system for digital business
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการชําระและโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ สัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
โครงสรางพื้นฐาน และสถาปตยกรรมของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการเงิน
(FinTech) และสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส (Crptocurrency) กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับระบบ
การเงินการธนาคารอิเล็กทรอนิกส
Electronic Payments Systems, methods of fund transferring over the Internet, electronic
money, electronic contracts and digital signature, FinTech and crptocurrency and digital
payment and current issue of laws and regulations.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษามีความเขาใจระบบการชําระและโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
DB 8063 การจัดการความมั่นคงไซเบอร
3(3/3-00)
Cyber security management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศ
การบุกรุก และการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร
ลักษณะของความเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ การสรางความปลอดภัยใหทรัพยากรสารสนเทศ การ
บริหารและวางแผนความปลอดภัยใหสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และความหายนะ และจริยธรรม
นักคอมพิวเตอร
Information security, threat and intrusion, and computer crime. Digital resource
security approach and techniques, information security planning, risk and disaster
management, and computer ethic.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาสามารถวิเคราะหจุดที่สามารถเกิดการคุกคามทางไซเบอรของธุรกิจดิจิทัล
และวางแผนสรางความมั่นคงของธุรกิจดิจิทัล และตระหนักในหลักจริยธรรมนักคอมพิวเตอร
หมวดวิชาเลือก
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DB 8113 สถาปตยกรรมวิสาหกิจ
3(3/3-00)
Enterprise architecture
วิชาบังคับกอน: ไมมี
องคกร โครงสรางองคกร และกิจกรรมทางธุรกิจ การวางตําแหนงเทคโนโลยีสารสนเทศในกล
ยุทธธุรกิจ การวิเคราะหสถาปตยกรรมวิสาหกิจ กรอบสถาปตยกรรมวิสาหกิจ กลยุทธการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขอไดเปรียบการแขงขันของธุรกิจดิจิทัล การทําแบบแปลนของสถาปตยกรรมวิสาหกิจชนิดตาง ๆ
ทั้งขอมูล กระบวนการ ระบบงาน การจัดเก็บขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร
Organizational structure and business function, information technology alignment
for business strategies, enterprise architecture analysis and framework, digital technology
strategies for competitive advantages of digital business, enterprise architecture mapping
including data, process, storage, application, and computer network.
ผลลัพธการเรียนรู : การวิเคราะหสถาปตยกรรมวิสาหกิจเพื่อใหเห็นถึงกรอบการเทคโนโลยีดิจิทัล และแปลง
รูปสูธุรกิจดิจิทัล
DB 8123 วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/31/2-0)
Data Science for Digital Business
วิชาบังคับกอน : DB 8023
หลักการของวิทยาศาสตรขอมูล กระบวนการ วิทยาศาสตรขอมูล การจัดการ ขอมูลขนาดใหญ
Data Collection, Data Mart, Analytic, Visualizing การใชขอมูลขนาดใหญเพื่อการตัดสินใจในการ
แปลงรูปธุรกิจ เครื่องมือสําหรับขอมูลขนาดใหญ บทบาทของผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรขอมูล
Data science concepts and processes, big data process: Data Collection, Data
Mart, Analytic, Visualizing, use of big data for decision making and digital business
transform, big data analysis tools and the roles of data science experts.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาไดหลักการบริหารขอมูลขนาดใหญเพื่อธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
และนําไปสูการสรางธุรกิจดิจิทัล สามารถใชเครื่องมือสําหรับขอมูลขนาดใหญ
DB 8133 บริการเครือขายคอมพิวเตอรและแพลตฟอรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล
0)
Computer Network and Platform service for digital businesses
วิชาบังคับกอน: DB 8023
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เครือขายคอมพิวเตอร บริการบนเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจดิจิทัล บริการประมวลผลบน
กลุมเมฆ บริการการสื่อสาร สถาปตยกรรมบริการเพื่อการพัฒนาระบบงาน และแพลตฟอรมสําหรับธุรกิจ
ดิจิทัล
Computer network and services for digital businesses, cloud computing services,
communication services and services architecture for system development and platform
for digital businesses
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาไดเขาใจการถึงบริการทางเครือขายออนไลน สถาปตยกรรมบริการ และ
แพลตฟอรมตาง ๆ เพื่อการดําเนินการธุรกิจดิจิทัล
DB 8213 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3(3/3-00)
Innovation and Change Management
วิชาบังคับกอน: ไมมี
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารการเปลีย่ นแปลงทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต กระบวนการการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม วิเคราะหสภาพแวดลอม การวินิจฉัยองคการ การเตรียมความพรอม ของผูบริหารหรือผูจัดการ
บุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
Principles and theories of change management; characteristics of organizational
change management in the past, present and future; change management and the
innovation process; SWOT analysis; organizational diagnosis; readiness of executives and
human resource managers for dealing effectively with change.
ผลลัพธการเรียนรู : เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สามารถวิเคราะหและจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได

DB 8223 ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการในยุคดิจิทัล
0)
Leadership and organizational behaviour for digital business
วิชาบังคับกอน: ไมมี
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ทฤษฎีภาวะผูนํา องคการชนิดตาง ๆ พฤติกรรมองคกรในยุคดิจิ ทัล การสื่อสารในองคการ
บทบาทผูนําในองคกรธุรกิจดิจิทัล บทบาทผูนําในการแปลงรูปธุรกิจ การพัฒนาทักษะผูนําองคการในระดับ
บุคคล กลุม และองคการ
Leadership and organizations, organizational behaviour and organizational
communication in digital economic era. The roles of leaders and the roles for digital business
transformation. Leadership development in all levels: personal, group and organizational levels.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษามีภาวะผูนํา การสื่อสารในองคการ และเขาใจบทบาทผูนําในการนําการ
เปลี่ยนแปลงขององคกร
DB 8233 กฎหมายทางธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
Digital industry law, regulation and policy
วิชาบังคับกอน : DB 8023
ศึกษากฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พาณิชยดิจิทัล กฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา และ พระราชบัญญัติ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Laws, regulations and policies for digital economy, electronic transaction and
digital commerce, intellectual property law and computer crime act.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษามีความเขาใจในกฎหมายและกฎระเบียบในการทําธุรกิจกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
DB 8243 การบริหารหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
Supply Chain Management for digital business
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ คลังสินคากําลังผลิต และสินคาเพื่อการสงตอและการ
ชําระเงินแบบระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบการบริหารคลังสินคา (Warehouse Management Systems)
ระบบบริหารทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เพื่อการบริหารหวงโซอุปทาน
ของธุรกิจดิจิทัล
Supply chain management for digital business, raw material, in-process inventory
and finished-goods management, Warehouse Management Systems, Enterprise Resource
Planning, e-payment systems
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษามีความเขาใจในเรื่องการจัดการหวงโซอุปทานสําหรับธุรกิจดิจิทัล
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DB 8313 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมสําหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
New Digital Technology for Digital Business
วิชาบังคับกอน : DB 8023
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องกล
(Machine learning)
การใช Internet of Thing (IoT) และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Use of state-of-the art digital technologies—Artificial Intelligence, Machine
learning, IoT and other emerging digital technologies for digital business.
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษามีความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ เพื่อธุรกิจดิจิทัล
DB 8323 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล
3(3/3-00)
Seminar on digital business
วิชาบังคับกอน : Senior standing
การศึกษา วิเคราะห อภิปราย และสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและแนวโนมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการแปลงรูปธุรกิจสูธุรกิจดิจิทัล โดยเนนการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และภาคธุรกิจ จากทั้ง
เอกสาร สื่อ ตาง ๆ และผูทรงคุณวุฒิ
Study, analysis, discuss and seminar on digital economy and business concept,
and trend of digital business by following up the up-to-date scholar works and business
sector through documents, media and experts.
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาไดฝกการศึกษาแบบการแลกเปลี่ยนความรู การวิเคราะห และการอภิปราย
ในการติดตามความกาวหนาทางดานความรูของธุรกิจดิจิทัล
DB 8333 การศึกษาหัวขอเฉพาะ 1
3(3/3-00)
Special Topic I
วิชาบังคับกอน : Senior standing
หัวขอทางเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัลที่นาสนใจ และเปนแนวโนม
Study on interesting topics of digital business
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาไดฝกการศึกษาคนควาเพื่อการติดตามความกาวหนาทางดานความรูของ
ธุรกิจดิจิทัล
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DB 8343 การศึกษาหัวขอเฉพาะ 2
3(3/3-00)
Special Topic II
วิชาบังคับกอน: Senior standing
หัวขอทางเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัลที่นาสนใจ และเปนแนวโนม
Study on interesting topics of digital business
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาไดฝกการศึกษาคนควาเพื่อการติดตามความกาวหนาทางดานความรูของ
ธุรกิจดิจิทัล
หมวดวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
DB 8419 วิทยานิพนธ 1 แผน ก1
9(0-09/P)
Thesis I, Type A1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การคนควางานวิชาการที่เกี่ยวของกั
บการพัฒนาและการดําเนินงานของธุรกิจดิจิทัล เพื่อคนหา
หัวขอวิจัยที่นักศึกษาสนใจภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนํามาเสนอเปนเคา
โครงการวิจัยอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมการดําเนินการวิจัย
Research on academic papers related to digital business development and
management in order to find out the problems and gaps of digital businesses under the
guidance of supervisor in order to set up their own research topics based on research
ethic.
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาจะสามารถคนควาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
วิเคราะหและหาชองวางการทําวิจัย เพื่อกําหนดหัวขอวิทยานิพนธไดอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย
DB 8429 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 1
9/P)
Thesis II, Type A1
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วิชาบังคับกอน : DB 8419 วิทยานิพนธ 1 แผน ก 1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยที่เสนอในรายวิชา
DB5519 วิทยานิพนธ 1 แผน ก1
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อการออกแบบงานวิจัย และจัดทําเคาโครง
วิทยานิพนธใหสมบูรณอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมการดําเนินการวิจัย และทําการสอบปองกันเคาโครง
วิทยานิพนธ
Conducting literature review that is related on the topic proposed in DB5519
Thesis I, and doing research design and proposal based on research ethic, and proposal oral
examination.
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ เพื่อออกแบบงานวิจัย
และเสนอเคาโครงวิทยานิพนธอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และสอบปองกันเคาโครงวิทยานิพนธผาน

DB 8439 วิทยานิพนธ 3 แผน ก 1
9(0-09/P)
Thesis III, Type A1
วิชาบังคับกอน : DB 8429 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 1
การปรับแกเคาโครงวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เสนอขอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พัฒนาเครื่องมือการวิจัยหรือดําเนินการ
ทดลอง การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลการคนพบ
อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Revision of the thesis proposal according to the recommendation of the thesis
examination committee; approval of thesis ethics; develop research tools or conducting
experimentation, data collection, data analysis and report research results based on
research ethic under the guidance of a thesis supervisor.
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาสามารถพัฒนาเครื่องมือการวิจัย หรือดําเนินการทดลอง การเก็บขอมูลการ
วิเคราะหขอมูล และรายงานผลการคนพบอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย
DB 8449 วิทยานิพนธ 4 แผน ก 1
9/P)
Thesis IV, Type A1
วิชาบังคับกอน: DB 8439 วิทยานิพนธ 3 แผน ก 1
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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งานวิจัยและบทความตีพิมพ อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย สอบปองกันวิทยานิพนธ และแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
Discussion and conclusion of research results, writing thesis and research article
for publishing based on research ethic, oral examination and revision the thesis according
to the recommendation of the thesis examination committee
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาเขียนรายงานวิทยา นิพนธฉบับสมบูรณ เพื่อสอบปองกัน และแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ และบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ หรือการประชุมวิชาการอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย
DB 8416 วิทยานิพนธ 1 แผน ก 2
6(0-06/P)
Thesis I, Type A2
วิชาบังคับกอน: DB 8063 และรายวิชาบังคับตองไมนอยกวา 12 หนวยกิต
การคนควางานวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการดําเนินงานของธุรกิจดิจิทัล เพื่อคนหาหัวขอ
วิจัยที่นักศึกษาสนใจ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยเพื่อนํามาเสนอเปนเคาโครงวิทยานิพอย
นธาง
มีจริยธรรมในการทําวิจัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และทําการสอบปองกันเคาโครง
วิทยานิพนธ
Studying on academic papers related to digital business development and
management in order to find out the problems and gaps of digital businesses under the
guidance of supervisor in order to set up their own research topics and doing research
design based on research ethic and proposal and thesis proposal oral examination
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาจะสามารถคนควาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
วิเคราะหและหาชองวางการทําวิจัย เพื่อกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ และเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ อยางมี
จริยธรรมในการทําวิจัยและสอบปองกันเคาโครงวิทยานิพนธผาน
DB 8426 วิทยานิพนธ 2 แผน ก 2
6(0-06/P)
Thesis II, Type A2
วิชาบังคับกอน: DB 8416 วิทยานิพนธ 1 แผน ก 2
การปรับแกเคาโครงวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เสนอขอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พัฒนาเครื่องมือการวิจัยหรือดําเนินการ
ทดลอง การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล รายงานผลการคนพบอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
อยางมี
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จริยธรรมในการทําวิจัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เขียนรายงานวิจัยและบทความ
ตีพิมพ สอบปองกันวิทยานิพนธ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
Revision of the thesis proposal according to the recommendation of the thesis
examination committee; approval of thesis ethics; develop research tools or conducting
experimentation, data collection, data analysis, discussion and conclusion of research
results, writing thesis and research article for publishing based on research ethic, oral
examination and revision the thesis according to the recommendation of the thesis
examination committee.
ผลลัพธการเรียนรู: นักศึกษาสามารถพัฒนาเครื่องมือการวิจัย หรือดําเนินการทดลอง การเก็บขอมูลการ
วิเคราะหขอมูล รายงานผลและอภิปรายผลการคนพบ เขียนรายงานวิทยา นิพนธฉบับสมบูรณ อยางมี
จริยธรรมในการทําวิจัย สอบปองกันวิทยานิพนธ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ และบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือการประชุมวิชาการ
DB 8516 การศึกษาอิสระ
6(0-06/P)
Independent Study
วิชาบังคับกอน: DB 8063 และรายวิชาบังคับตองไมนอยกวา 15 หนวยกิต
การคนควางานวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการดําเนินงานของธุรกิจดิจิทัล เพื่อคนหา
หัวขอวิจัยที่นักศึกษาสนใจดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการทบทวนวรรณกรรม
และกําหนดหัวขอการศึกษาอิสระ วัตถุประสงค การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล อภิปรายผลและสรุปผล
การศึกษาตามหลักวิชาการ พรอมจัดทํารายงานการศึกษาอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัยและสอบปากเปลา
และแกไขตามคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแนะนํา และจัดทําบ ทความวิชาการนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการ หรือวารสารวิชาการ
Conducting literature review in order to find out the problems and gaps of digital
businesses under the guidance of supervisor in order to set up their own research topics,
doing research design, data collection and analysis, discussion and conclusion of research
results, writing thesis and research article for publishing, oral examination and revision the
thesis according to the recommendation of the thesis examination committee.
ผลลัพธการเรียนรู: หัวขอการศึกษาอิสระ วัตถุประสงค การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล อภิปรายผลและ
สรุปผลการศึกษาตามหลักวิชาการ พรอมจัดทํารายงานการศึกษา อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และสอบ
ปากเปลา และแกไขตามคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแนะนํา และจัดทําบ ทความวิชาการนําเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ
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