3.3 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต จำแนกดังนี้
รายละเอียด
1. วิชำปรับพื้นฐำน
2. วิชำบังคับ
3. วิชำเอก
4. วิทยำนิพนธ์
5. วิชำเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต
18
6
12
36

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต จำแนกดังนี้
รายละเอียด
1. วิชำปรับพื้นฐำน
2. วิชำบังคับ
3. วิชำเอก
4. วิชำกำรค้นคว้ำอิสระ
5. วิชำเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต
18
6
6
6
36

3.4 รายวิชา
3.4.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย
RBA 1101
กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม
Social Entrepreneurship and Ethics
RBA 1102
ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ
Preparatory English for Graduate Students
RBA 1103
ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
Skills in English for Graduates
3.4.2 กลุม่ วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต โดยศึกษำจำกวิชำต่อไปนี้

0 (3-0-6)

0 (3-0-6)
0 (3-0-6)

RBA 1104
RBA 1105
RBA 1106
RDA 1201
RIF 1301
RDM 1401

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
Economic Analysis for Business Decisions
กำรวิจัยทำงธุรกิจ
Business Research
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21
Strategic Management for 21st Century
กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
Accounting for Decision Making
กำรบริหำรกำรเงิน
Financial Management
กำรตลำดดิจิทัล
Digital Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.4.3 กลุ่มวิชาเอก 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษำจำกกลุ่มวิชำใดกลุ่มวิชำหนึ่ง จำก 4 กลุ่มวิชำ
ดังต่อไปนี้
3.4.3.1
RDA 1202
RDA 1203
RDA 1204

RDA 2201
RDA 2202
RDA 2203

การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)
กำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Accounting Information Systems Design
กำรบัญชีดิจิทัล
Digital Accounting
นิติบัญชีศำสตร์
Forensic Accounting
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น
Risk Management and Assurance Services
กำรวำงแผนภำษีเชิงกลยุทธ์
Strategic Tax Planning
สัมมนำหัวข้อพิเศษทำงกำรบัญชี
Seminar in Special Topics of Accounting

3.4.3.2 การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

RIF 1302
RIF 1303
RIF 1304
RIF 2301
RIF 2302
RIF 2303

กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
Investment Decision Making
กำรออกแบบกำรเงินองค์กร
Corporate Finance Design
เทคนิคกำรระดมทุนและกำรสื่อสำรกับนักลงทุน
Fund Raising Decision and Investors’ Relations
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
Financial Risk Management
เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (Financial Economics)
Financial Economics
สัมมนำหัวข้อพิเศษทำงกำรเงิน
Seminar in Special Topics of Finance

3.4.3.3 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
RDM 1402 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior Analysis
RDM 1403 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำ
Product and Brand Management
RDM 1404
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร
Integrated Marketing Communications
RDM 2401 กลยุทธ์กำรตลำดเพื่อกำรแข่งขัน
Competitive Marketing Strategy
RDM 2402 กำรตลำดและกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร
Marketing and Service Business Management
RDM 2403 สัมมนำหัวข้อพิเศษทำงกำรตลำด
Seminar in Special Topics of Marketing
3.4.3.4 การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)
RIM 1501
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสังเครำะห์นวัตกรรม
Creativity and Innovation Synthesis
RIM 1502
นวัตกรรมในกำรจัดกำรปฏิบัติกำร
Innovation in Operations Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

RIM 1503
RIM 2501
RIM 2502
RIM 2503

นวัตกรรมในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
3 (3-0-6)
Innovation in Quantitative Analysis
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและสร้ำงธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
กำรวำงแผนและพัฒนำผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
Product Planning and Development
สัมมนำหัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Seminar in Special Topics of Innovation Management

3.4.4 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เลือกศึกษำแผนกำรศึกษำใด แผนกำร
ศึกษำหนึ่งดังนี้
3.4.4.1 แผน ก แบบ ก 2
RTI 2101
วิทยำนิพนธ์
Thesis
3.4.4.2 แผน ข
RTI 2102
กำรค้นคว้ำอิสระ
Independent Study
3.4.5 กลุ่มวิชาเลือก

12 (0-0-36)

6 (0-0-18)

เฉพำะผู้เลือกศึกษำ แผน ข ให้ศึกษำอีกไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยให้
นั กศึกษำเลื อกรำยวิช ำจำกกลุ่ มวิช ำเอกตำมควำมสนใจที่เปิดสอนใน
หลักสูตร

3.5 ความหมายของรหัสวิชาและรหัสชั่วโมงเรียน
ความหมายของรหัสวิชา

X

XX

X

X

XX

คณะ
สำขำวิชำ/วิชำเอก
ปีที่ควรศึกษำ
หมวดวิชำหรือกลุ่มวิชำ
ลำดับวิชำในกลุ่มวิชำ

ความหมายของรหัสชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษำนอกเวลำ
X

(X

X

X)

3.6 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา วิชาเอกการบัญชีดิจิทัล
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์

แผน ข ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม 0 (3-0-6)
RDA 1201 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3 (3-0-6)
RIF 1301 กำรบริหำรกำรเงิน
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RBA 1102 ภำษำอังกฤษเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1104 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
3 (3-0-6)
เพือ่ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
RDM 1401 กำรตลำดดิจิทัล
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคฤดูร้อน
RBA 1103 ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1105 กำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเอก (1)
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1106 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
3 (0-0-9)
XXXxxxx วิชำเอก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
9 (0-0-27)

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม 0 (3-0-6)
RDA 1201 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3 (3-0-6)
RIF 1301 กำรบริหำรกำรเงิน
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RBA 1102 ภำษำอังกฤษเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1104 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
3 (3-0-6)
เพือ่ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
RDM 1401 กำรตลำดดิจิทัล
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคฤดูร้อน
RBA 1103 ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1105 กำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเลือก (1)
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1106 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเอก (1)
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเลือก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RTI 2102 กำรค้นคว้ำอิสระ
6 (0-0-9)
XXXxxxx วิชำเอก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา วิชาเอกการเงินเชิงนวัตกรรม
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์

แผน ข ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1

RBA 1101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม 0 (3-0-6)
RDA 1201 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3 (3-0-6)
RIF 1301 กำรบริหำรกำรเงิน
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RBA 1102 ภำษำอังกฤษเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1104 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
3 (3-0-6)
เพือ่ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
RDM 1401 กำรตลำดดิจิทัล
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคฤดูร้อน
RBA 1103 ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1105 กำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเอก (1)
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1106 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
3 (0-0-9)
XXXxxxx วิชำเอก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
9 (0-0-27)

RBA 1101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม 0 (3-0-6)
RDA 1201 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3 (3-0-6)
RIF 1301 กำรบริหำรกำรเงิน
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RBA 1102 ภำษำอังกฤษเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1104 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
3 (3-0-6)
เพือ่ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
RDM 1401 กำรตลำดดิจิทัล
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคฤดูร้อน
RBA 1103 ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1105 กำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเลือก (1)
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1106 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเอก (1)
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเลือก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RTI 2102 กำรค้นคว้ำอิสระ
6 (0-0-9)
XXXxxxx วิชำเอก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา วิชาเอกการตลาดดิจิทัล
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์

แผน ข ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1

ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1

RBA 1101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมและจริยธรรม 0 (3-0-6)
RDA 1201 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ
3 (3-0-6)
RIF 1301 กำรบริหำรกำรเงิน
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RBA 1102 ภำษำอังกฤษเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1104 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
3 (3-0-6)
เพือ่ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
RDM 1401 กำรตลำดดิจิทัล
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1
ภำคฤดูร้อน
RBA 1103 ทักษะภำษำอังกฤษบัณฑิตศึกษำ
0 (3-0-6)
RBA 1105 กำรวิจยั ทำงธุรกิจ
3 (3-0-6)
XXXxxxx วิชำเอก (1)
3 (3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
RBA 1106 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6)
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
3 (0-0-9)
XXXxxxx วิชำเอก (2)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 2
RTI 2101 วิทยำนิพนธ์
9 (0-0-27)
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3.7 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจริยธรรม
0 (3-0-6)
Social Entrepreneurship and Ethics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และควำมสำคัญของกำรเป็นผู้ประกอบกำรสังคม ภำวะผู้นำและจริยธรรมทำงธุรกิจ
จรรยำบรรณของผู้ บ ริ ห ำร พื้ น ฐำนควำมรู้ ท ำงกำรบั ญ ชี เศรษฐศำสตร์ จุ ล ภำค กำรจั ด กำร
กำรตลำด และกฎหมำยธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกำร
Prerequisite : None
Concepts and importance of social entrepreneurship, leadership and ethics, code of
conduct for executives, fundamental of accounting, micro economic, marketing
management, and business law for entrepreneur.
RBA 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
0 (3-0-6)
Preparatory English for Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไวยำกรณ์และทักษะทำงภำษำในระดับบัณฑิตศึกษำ เน้นกำรอ่ำนและกำรฟัง จับใจควำมสำคัญ
และรำยละเอียด กำรพัฒนำคำศัพท์ กำรเขียนประโยคและย่อหน้ำ
Prerequisite : None
Grammar and language skills at the graduate level emphasizing on reading and
listening; reading for mains idea and details; expanding vocabulary universe;
writing sentences and paragraphs efficientiy.
RBA 1103 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
0 (3-0-6)
Skills in English for Graduates
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะในกำรเรียนภำษำด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียนโดยเน้นทักษะกำรอ่ำนเป็นหลัก เช่น กำรเดำ
ควำมหมำยของศัพท์ กำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรเขียนโครงร่ำงสรุปจำกบทอ่ำน กำรเขียน
ย่อหน้ำสั้น ๆ จำกโน้ตย่อ โดยมีทักษะกำรฟังและกำรพูดเป็นทักษะเสริม

Prerequisite : None
Practice in reading and writing language skills focusing on reading skills; such as
guessing the meaning of the vocabulary, reading for main ideas, writing summary from
essays, writing short paragraphs from short notes with listening and speaking are
complementary skills.
กลุ่มวิชาบังคับ
RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Economic Analysis for Business Decisions
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจั ดกำรทำงธุรกิจได้แก่ ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทำน
และกำรประยุกต์ ทฤษฎีว่ำด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค กำรตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยง กำรผลิต
และต้นทุน ศึกษำและวิเครำะห์พฤติกรรมกำรแข่งขันทั้งด้ำนรำคำและไม่ใช่รำคำของหน่วยผลิต
ภำยใต้โครงสร้ำงตลำดแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเข้ำสู่ตลำดและกำรออกจำกตลำด กำรตั้งรำคำ
ในทำงปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มีอำนำจผูกขำด กำรรวมตัวทำงธุกิจทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ทฤษฎีเกมและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บทบำทของรัฐและนโยบำยสำธำรณะกับผลกระทบต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ
Prerequisite : None
Economic theories that relevant to business management, such as demand and
supply theory and its applications, theory of consumer behavior, decision under risk,
production and cost. Study and analyze the price and non-price competition
behavior of the firms in various market structures, include market entry and exit,
pricing in practice of the monopolist, vertical and horizontal business integration,
game theory and strategic decisions. The role of government and public policies
affect to business operations.
RBA 1105

การวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรวิจัยธุรกิจตั้งแต่กำรเขียนโครงกำร กำรวำงแผนโครงกำรวิจัย รวมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อกำรประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมต่อกำรวิจัยทำงธุรกิจแต่ละประเด็นปัญหำ โดยศึกษำ

ร่วมกับกำรอ่ำนผลทำงสถิติจำกโปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถวิจัย
ธุรกิจได้ ทั้งกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
Prerequisite : None
Business project writing and planning, including knowledge of research
methodology for the appropriate application on business research issues, statistical
data interpretation, students’ abilities on doing qualitative and quantitative
business researches
RBA 1106

การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
Strategic Management for 21 Century
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภำพรวมของกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยจะเริ่มปูพื้นฐำนเกี่ยวกับองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น พันธกิจ
วิสั ย ทัศน์ เป้ ำประสงค์ กำรประเมิน สภำพแวดล้ อมเชิง ยุทธศำสตร์ แนะน ำเครื่องมือในกำร
วำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ เช่น กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรม กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กำรวิเครำะห์พอร์ตโฟลิโอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ โครงสร้ำงองค์กำร นโยบำย และกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงกำรนำกลยุทธ์สู่แผนธุรกิจและแบบจำลองทำงธุรกิจในรูปแบบต่ำงๆ
Prerequisite : None
The overview of strategic management including organizational mission, vision,
goal setting, environmental assessment is discussed. Techniques such as industry
analysis, competitive analysis and portfolio analysis are introduced Discussion covers
strategic execution as it relates to organizational structure, policy, and sustainability
issues; leading towards transforming business strategy into business plans and business
models.

RDA 1201

การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Accounting for Decision Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบธุรกิจและกิจกรรมทำงธุรกิจ วงจรกำรบันทึกบัญชี ข้อมูลทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ดำเนินงำน ข้อมูลทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้อมูลทำงกำรบัญชี ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
จัดหำเงิน กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด
ส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนกำรผลิต กำรคำนวณต้นทุนสินค้ำ
กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเป็นต้นทุนสินค้ำ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมำณ
กำไร วิธีวิเครำะห์เงินลงทุนเพิ่ม
Prerequisite : None
Forms of businesses and business activities, accounting cycle, accounting information
related to operating activities, accounting information related to investing activities,
accounting information related to financing activities, financial ratios analysis,
statement of cash flow, compositions of production cost, costing system, statement
of cost of goods manufactured, product costing, allocation of production overhead to
be product cost, cost-volume-profit analysis and incremental analysis.

RIF 1301

การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และเป้ ำ หมำยในกำรตั ด สิ น ใจทำงกำรเงิ น หน้ ำ ที่ ใ นกำรบริ ห ำรกำรเงิ น ของธุ ร กิ จ
สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำรเงิน ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
เสี่ยงและผลตอบแทน กำรประเมินมูลค่ำ กำรวิเครำะห์และตัดสินใจลงทุนทำงธุรกิจภำยใต้ควำม
แน่นอนและควำมไม่แน่นอน แหล่งที่มำของเงินทุน โครงสร้ำงเงินทุน และต้นทุน ทำงกำรเงิน
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน กำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน กำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียน

Prerequisite : None
Concepts and goals of financial management and roles of financial managers;
financial environments; risk-return relationship; valuation; capital budgeting under
certainty and uncertainty, sources of funds, capital structure and the cost of capital,
returns to shareholders, analysis of financial statements, financial forecasting and
working capital management.
RDM 1401

การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
Digital Marketing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภำพรวมเรื่องกำรสื่อสำรกำรตลำดดิจิทัล เข้ำใจองค์ควำมรู้และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำร
วำงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำด กำหนดกลยุทธ์กำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรตลำดดิจิทัลต่ำง
ๆ อำทิ กำรวำงแผนตลำดด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำ กำรวำงแผนช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนประเภทและ
ชนิดของสื่อดิจิทัล วำงแผนทำกำรตลำดผ่ำนเครื่องมือค้นหำ ตลอดจนเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือที่ใช้
ในกำรวัดผลกำรสื่อสำรกำรตลำดดิจิทัล
Prerequisite : None
An overview of digital marketing communications, knowledge and understanding
the digital marketing framework, digital strategic planning through digital marketing
tools, digital content marketing, digital media & channel planning, search marketing
and performance marketing.

กลุ่มวิชาเอก
การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)
RDA 1202 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information Systems Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีกำรของระบบสำรสนเทศทำงบัญชี หลักกำรจัดทำเอกสำรของ
ธุรกิจ หลักกำรวิเครำะห์ และกำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี วงจรทำงธุรกิจขั้น
พื้นฐำน ระบบย่อยของระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับวงจรรำยได้ วงจรค่ำใช้จ่ำย วงจรกำร
ผลิต วงจรกำรบริหำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน ประเภทของเอกสำรและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละวงจร กำรควบคุมภำยในทำงเดินเอกสำรและสำรสนเทศทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite : None
Natures, components, and methods of accounting information system; principles of
business document preparation; analysis and design principles of accounting
information system; fundamental business cycle; sub-systems of accounting
information system for revenue cycle, expense cycle, production cycle, financial
management cycle, and financial reporting; types of related documents and
information in each cycle; internal control; ways of related accounting documents and
information.
RDA 1203

การบัญชีดิจิทัล
3 (3-0-6)
Digital Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ควำมรู้พื้นฐำนของกำรบัญชีดิจิทัล กำรพัฒนำโปรแกรมทำงกำรบัญชี กำรส่งรำยงำนทำงกำรเงิน
ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบภำษำทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรแลกเปลี่ยนเอกสำร
ทำงธุรกิจระหว่ำ งบริษัทคู่ค้ำในรูปแบบมำตรฐำนสำกลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและระบบที่ใช้ในกำรจัดกำรและวำง
แผนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ขององค์กรที่มีต่อกำรบัญชีสำหรับแต่ละวงจรบัญชี
Prerequisite : None
Foundation of digital accounting; development in accounting software, Web-based
financial reporting languages and Electronic data interchange (EDI). Effects of the
internet and Enterprise Resource Planning (ERP) on accounting for each
accounting cycle.

RDA 1204

นิติบัญชีศาสตร์
3 (3-0-6)
(Forensic Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ควำมหมำยและกำรพัฒนำรูปแบบกำรบัญชีนิติเวช ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบัญชี
นิติเวชกับกำรตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถำบัน
วิชำชีพกำรบัญชีนิ ติเวช เทคนิคและวิธีกำรตรวจสอบและกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีในศำล

Prerequisite : None
Concept definition and development of forensic accounting, difference between
forensic accounting and fraud examination qualification and responsible of
forensic accountant, forensic accounting institution, technique and methodology
of examination and expert witness.
RDA 2201

การบริหารความเสี่ยงและการบริการให้ความเชื่อมั่น
3 (3-0-6)
Risk Management and Assurance Services
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบของโคโซ กำรบูรณำกำรระหว่ำงแนวคิดกับกำรวำงแผนเชิงกล
ยุทธ์ กำรดำเนินงำนและกำรควบคุมภำยใน และกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ ประเด็นที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรประยุกต์กำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นทำงวิชำชีพ บทบำทของผู้บริหำร
ระดับสูงทำงกำรเงินต่อผู้ตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกำร
กำกับดูแลกิจกำร
Prerequisite : None
Risk management under COSO framework; integration of concepts with strategic
planning, operations and internal controls, and business assurance services;
issues in development and application of assurance services in profession; CFO
roles towards internal auditors, audit committee, and auditors in corporate
governance.

RDA 2202

การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมำยภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกรที่มีผ ลกระทบต่อธุรกิจ กำรจัดโครงสร้ำงทำงภำษี
แนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยภำษีและกำรวำงแผนภำษีอำกรให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กลยุทธ์
กำรวิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบของกำรภำษีอำกรต่อกำรตัดสินใจในทำงธุรกิจ รวมถึงปัญหำ
ในกำรใช้และตีควำมกฎหมำยภำษีอำกร

Prerequisite : None
Taxation under the Revenue Code affecting the business, tax structuring,
framework for incorporating tax policies and tax planning in the strategic map; tax
problem analysis and their implications for business decision making, including
difficulties in applying and interpreting tax law.
RDA 2203

สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Seminar in Special Topics of Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเด็นปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรบัญชี
Prerequisite : None
This course focuses on current issues or special topics of interests in accounting

การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance)
RIF 1302
การวิเคราะห์การลงทุน
3 (3-0-6)
Investment Decision Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งบกำรเงิน กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน กำรสร้ำง Cash Flow เข้ำใจใน Pro forma Balance
Sheet งบกำไรขำดทุน งบแสดงกระแสเงินสด สำมำรถทำ feasibility study ของโครงกำร
กำรวิเครำะห์ EIRR และ FIRR กระบวนกำรตัดสินใจลงทุน
Prerequisite : None
Financial statement analysis, cash flow projection in order to create pro forma
balance sheet, income statement; Understanding of concept of feasibility study,
EIRR vs FIRR etc.; How to make an investment decision
RIF 1303

การออกแบบการเงินองค์กร
3 (3-0-6)
Corporate Finance Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรออกแบบกำรเงินองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรกำหนด leverage ratio ปัจจัยที่ส่งกำรกำหนด
นโยบำยด้ำนปันผล กำรเงิน กำรระดมทุนต่ำงประเทศ (International Banking & Financing)
เช่น Trade Finance, Factoring

Prerequisite : None
Continued concept of corporate finance; factors to determine leverage ratio;
dividend policy decision; concept of international banking and financing, i.e. trade
finance, factoring etc.
RIF 1304

เทคนิคการระดมทุนและการสื่อสารกับนักลงทุน
3 (3-0-6)
Fund Raising Decision and Investors’ Relations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของตลำดเงิน ตลำดทุน กำรกู้เงินหรือระดมทุนจำกกองทุนในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบ
กำรลงทุนในหุ้นนอกตลำดและกำรร่วมระดมทุน กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยตรง ตลอดทุน
กองทุนอสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนเข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของนักลงทุนสัมพันธ์
Prerequisite : None
Concepts of money market, capital market, private equity and venture capital;
Borrowing and funding from several types of investment funds; real estate
investment as well as concept of REIT; also focusing on role and responsibility of
Investors’ relations function.

RIF 2301

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Risk Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของเครื่องมือทำงกำรเงินต่ำง ๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ประเภทต่ำง ๆ อนุพันธ์ สวอป เพื่อใช้ใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
Prerequisite : None
Concept of several financial instruments i.e.equity, fixed income and debentures,
financial derivatives, swaps for financial risk management.

RIF 2302

เศรษฐศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
Financial Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศำสตร์กำรเงินที่เป็นพื้นฐำนของวิชำกำรเงิน กำรวิเครำะห์เชิงพื้นฐำน ต่อเนื่องถึงกำร
เข้ำใจในควำมผันผวนในตลำด กำรศึกษำพฤติกรรมของ agents ต่ำง ๆ ในตลำด เพื่อสร้ำงกำไร

RIF 2303

จำกกำรซื้อขำยในช่วง market anomaly ตลอดจนเข้ำใจถึงกำรเงินเชิงพฤติกรรมในเบื้องต้น อัน
เป็นพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์พื้นฐำน และกำรวิเครำะห์เชิงเทคนิค
Prerequisite : None
Financial economics concept which is the fundamental of finance theory and
fundamental/economics analysis; Understanding of market volatility, agent
behaviors and how to make profits during market anomaly; Understanding of
general concept on behavioral finance which is the foundation of technical
analysis.
สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการเงิน
3 (3-0-6)
Seminar in Special Topics of Finance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Fintech, Crowd Funding, BitCoin เป็นต้น
Prerequisite : None
Special topics in finance e.g. Fintech, Crowd Funding, Bitcoin, etc.

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
RDM 1402 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior Analysis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและผู้ใช้ทำงธุรกิจ กำรประยุกต์กำรใช้ทฤษฎีและตัวแบบ
ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนจิตวิทยำและพฤติกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมใน
กำรตัดสินใจซื้อ รวมทั้งศึกษำถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ และกำร
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกำรซื้อทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
Prerequisite : None
The process of consumers’ purchasing decision and clients, theory and model
application on related psychology and purchasing decision behavior for
purchasing decision behavior analysis, including the study of factors influence on
purchasing process and direct and indirect purchasing changes.

RDM 1403

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3 (3-0-6)
Product and Brand Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นโยบำยและกลยุทธ์กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยศึกษำถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรส่วนผสมผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทำงกำรตลำดอื่น
นโยบำยและกลยุ ท ธ์ ก ำรจั ด กำรตรำ สิ น ค้ ำ กำรวิ เ ครำะห์ ผู้ บ ริ โ ภค กำรวิ เ ครำะห์ คู่
แข่งขัน กระบวนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรออกแบบตรำสินค้ำ กำรขยำยตรำสินค้ำ กำรจัดกำร
ประสำทสัมผัสเกี่ยวกับตรำสินค้ำ กำรสร้ำงตรำสินค้ำระดับโลก กำรดำรงตรำสินค้ำให้คงอยู่
ตลอดไป ควำมล้มเหลวและกำรแก้ไขควำมล้มเหลวของตรำสินค้ำ กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ กำร
ควบคุมและประเมินผลตรำสินค้ำ
Prerequisite : None
Policy and strategy of product management, role and responsibility of product
manager, product mix and packaging, new product development, product life
cycle, relationship between product and other marketing mix. Policy and strategy
of brand management, consumer preference analysis, competitorsanalysis, brand
creation, brand design, brand expansion, brand reception, global brand
creation,brand sustainability, brand failure and revival, brand communications,
brand supervision and evaluation.

RDM 1404

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communications
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักกำร และวิธีกำรของกำรส่งเสริมและสื่อสำรกำรตลำด กำรวำงแผนและกำรกำหนด
กลยุทธ์กำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร ปัจจัยที่ต้องพิจำรณำในกำรเลือกกลยุทธ์ในกำร
ผสมผสำนกำรสื่อสำรกำรตลำด กำรประเมินผลกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำด รวมทั้งกำรกำหนด
กลยุทธ์กำรสื่อสำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรตลำดอื่น

Prerequisite : None
Theoretical framework, principle, methodology of marketing communications,
planning, and integrated marketing communications. Factors in selecting appropriate
marketing communications. Evaluate marketing communications effectiveness.
Prescribe marketing communications to complement other marketing strategies.
RDM 2401

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
3 (3-0-6)
Competitive Marketing Strategy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและวิธีกำรในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดเพื่อสร้ำงข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมพร้อมและทรัพยำกรของธุรกิจควบคู่กับโอกำสทำงกำรตลำด
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและสถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำด
Prerequisite : None
Theoretical framework in prescribing marketing strategy to create competitive
advantage, taking into account business’ readiness and resources in seizing market
opportunity. Analysis of market structure and competition environment.

RDM 2402

การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
Marketing and Service Business Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ควำมสำคัญของอุตสำหกรรมบริกำรต่อระบบพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีควำม
แตกต่ำงระหว่ำง “สินค้ำ” และ “บริกำร” ซึ่งนำไปสู่ลักษณะเฉพำะและปัญหำด้ำนกำรจัดกำรที่
แตกต่ำงของธุรกิจบริกำร พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสำหกรรมบริกำร เครื่องมือที่ใช้สำหรับกำร
ประเมิน และกำรปรั บปรุงคุณภำพกำรบริกำร กำรวำงแผนกำรตลำด กำรออกแบบส่ว นผสม
ทำงกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำดสำหรับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมบริกำร แผนกำลังในกำร
ให้กำรบริกำรและแผนปฏิบัติงำนที่ต้องสอดคล้องกับแผนกำรตลำด กำรวำงแผนบุคคลำกรและ
กำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

Prerequisite : None
Importance of services industry towards country and global economic
development.
Differentiate between goods and services posing different
management challenges. Study consumer behavior towards services industry,
services evaluation, enhancement tools, services marketing, marketing component
design, and services strategy in competitive environment. Services manpower
requirement in line with market demand, manpower training capable of satisfying
customers’ needs.
RDM 2403

สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด
3 (3-0-6)
Seminar in Special Topics of Marketing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเด็นปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรตลำด
Prerequisite : None
This course focuses on current issues or special topics of interests in marketing.

การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)
RIM 1501
ความคิดสร้างสรรค์และการสังเคราะห์นวัตกรรม
3 (3-0-6)
Creativity and Innovation Synthesis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสังเครำะห์
นวัตกรรมที่เกิดจำกเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรในกำรนำ
นวัตกรรมสู่กำรปฏิบัติและเชิงพำณิชย์
Prerequisite : None
Concepts of creativity and innovation, creativity development, innovation
syntheses from simple technologies, product analysis and processes of implementing
and commercializing innovation

RIM 1502

นวัตกรรมในการจัดการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
Innovation in Operations Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักพื้นฐำนและเทคนิคในกำรจัดกำรปฏิบัติกำรผลิตสินค้ำและบริกำร กำรจัดกำรกลยุทธ์กำร
ปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ องค์ก รจนถึง ระดั บ หน่ ว ยงำนในสภำพแวดล้ อ มทำงธุ ร กิจ ต่ ำง ๆ เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ศึกษำนวัตกรรมในกำรจัดกำรกำลังกำรผลิต กำรจัดกำรกระบวนกำร
กำรจั ดกำรสถำนประกอบกำร กำรเพิ่มผลิ ตภำพ กำรวำงแผนกำรผลิ ตและกำรบริกำร กำร
กำหนดลำดับงำน กำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน กำรจัดกำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรปฏิบัติกำร และกำรจัดกำรกำร
ปฏิบัติกำรในระดับโลก โดยจะศึกษำทั้งในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
Prerequisite : None
Fundamental concepts and techniques related to manufacturing and service operations.
Managing operations strategy in business and functional level of various business
environments for creating competitive advantages. Study innovation in capacity
management, process management, facility management, productivity
improvement, manufacturing and service planning, scheduling, quality
management, inventory management, logistics and supply chain management,
technology and information system management, and global operations
management, including manufacturing and service operations.

RIM 1503

นวัตกรรมในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Innovation in Quantitative Analysis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรวำงแผน กำรวิเครำะห์ เทคนิคกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ระเบียบวิธีเชิงปริมำณแบบต่ำงๆ ที่ใช้
ในทำงธุรกิจ
Prerequisite : None
Planning, analyzing, techniques for decision making in business. Different
quantitative methods applied in business.

RIM 2501

การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของผู้ประกอบกำร ทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำและประเมินโอกำส
ของกำรประกอบกำร บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุนในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ กำร
ออกแบบและจั ด ทำแผนส ำหรั บธุ ร กิจ ใหม่ กระบวนกำรกำรสร้ ำ งธุ ร กิจ ใหม่ แ ละกำรเติบ โต
ประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญในกำรจัดกำรกำรประกอบกำรและจริยธรรมของกำรเป็นผู้ประกอบกำร
Prerequisite : None
Characteristics of entrepreneurs, necessary skills for entrepreneurs, developing and
evaluating entrepreneurial opportunities, roles and responsibilities of venture
capitalists in creating new ventures, designing and implementing business plans for
new ventures, processes of new venture creation and growth, other important
issues in entrepreneurial management and ethics of entrepreneurship.

RIM 2502

การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
Product Planning and Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรทบทวนด้ำนกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กำรวิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำดและควำม
ต้องกำรของผู้ บ ริ โ ภค วิธีวิทยำกำรออกแบบผลิ ตภัณฑ์ กำรก ำหนดแนวควำมคิด จนถึงกำร
ออกแบบเพื่อกำรผลิต กำรจัดทำโครงงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษำและวิเครำะห์โอกำสของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมุ่ ง เน้ น กำรสื่ อ ควำมหมำยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลยุ ท ธ์ กำรวำงแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรม และกำรพัฒนำแนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
Prerequisite : None
An overview of the product development process from identifying market
opportunity and consumer needs, product design methodology, idea and concept
generation to design-for-manufacturing; projects are based on developing a design or
feasibility study of product opportunities identified by the class, with emphasis on
product definition, corporate strategy for product planning, innovation, and early
concept development of new product design.

RIM 2503

สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Seminar in Special Topics of Innovation Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเด็นปัจจุบัน หรือหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรจัดกำรเชิงนวัตกรรม
Prerequisite : None
This course focuses on current issues or special topics of interests in innovation
management.

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก 2
RTI 2101
วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กำรสร้ ำ งโครงกำรวิ จั ย และกำรด ำเนิ น กำรวิ จั ย อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค ว ำมรู้ ใ หม่ ใ นสำขำกำร
บริหำรธุรกิจ และนำเสนอวิทยำนิพนธ์ กำรเขียนรำยงำนวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมใน
กำรทำวิจัย และจริยธรรมในกำรเผยแพร่ผลงำน
Prerequisite : None
Creating research proposal and research process that generate new knowledge in
business management. Writing and presenting thesis for publication with strong
ethical practice.
แผน ข
RTI 2102
การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18)
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รวบรวมควำมรู้ต่ำง ๆ ทำงทฤษฎีมำหลอมรวมกันเพื่อทำควำมเข้ำใจ และวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ โดยอำจเป็นงำนวิจัย งำน
ให้บริกำรคำปรึกษำทำงธุรกิจ หรือหัวข้อกำรศึกษำอื่น ๆ ตำมควำมสนใจของนักศึกษำ

Prerequisite : None
Collection and comprehension of theoretical Knowledges to analyze situations
happening in business, economy and society so as to create new
knowledge. Independent study could be research project, business consulting
project, or any issue of student’s interest.

