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การเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ การเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (block course)  
 การเรียนปกติเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และ หากมีความจ าเป็นสามารถจัดชั้นเรียนในวัน-เวลา

อ่ืนตามความเหมาะสม 
 การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีน 
 เวลาที่ใช้เรียน 1.5 ปี ตามแผนการศึกษา แยกเป็น 

 Course Work จ านวน 10 วชิา ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี (เรียนเฉพาะ เสาร์-
อาทิตย์) 

 การท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ภาคเรียน (หากนักศึกษาท ารายงานไม่
เสร็จ ต้องขยายเวลาเรียน โดยขยายได้ไม่เกินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)  

 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างของหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 วิชาเอก  30 หน่วยกิต  (10 วิชา) แยกเป็น 

 วิชาเอกบังคับ 21  หน่วยกิต (7 วิชา) 
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต (3 วิชา) 

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (Independent Study) 

ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบอ่ืน ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติ  
  ส าหรับนักศึกษาจีน เรียนเป็นภาษาจีน และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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  เกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติด ีเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  
  การคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ก าลังจะประกาศ

เกณฑ์ ดังนั้นอนุโลมไปก่อน) 

โอกาสทางอาชีพในอนาคต 

  นักธุรกิจ ผู้บริหารมืออาชีพ และเจ้าของกิจการที่มีความสามารถบริหารจัดการงานธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล  

  นักธุรกิจที่มีความสามารถผลิต /จ าหน่ายขายสินค้า/ ให้บริการแบบข้ามพรมแดน (cross 
border business)  

  นักวิเคราะห์โครงการ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล  
  นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล 

ค่าเล่าเรียน 
 ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี จ านวน 250,000 บาท จ่ายครั้งแรก ครั้งเดียว 
 หากนักศึกษาไม่สามารถจบภายใน 1.5 ปี ( 3 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน) 

นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษา และช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

ก าหนดการรับสมัคร 
 สมัครเรียนออน์ไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป / หรือติดต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 เริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป 

 

 

แสดงแผนการศึกษา (Academic Plan) 

ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1 (Academic Year 1: 1st Semester) หน่วยกิต 
บบ. 601 
EM 601 

การจัดการการตลาดสมัยใหม่  
Modern Marketing Management 

3 (3-0-6) 

บบ. 602 
EM 602 

องค์กรและการจัดการสมัยใหม่ 
 Modern Organization and Management 

3 (3-0-6) 

บบ. 603 
EM 603 

เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงินส าหรับผู้บริหาร  
Economics, Accounting and Finance for Executives 

3 (3-0-6) 

บบ. 604 การจัดการการด าเนินงานสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
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EM 604 Modern Operation Management 
 รวมหน่วยกิต (Credit total) 12 

 
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2 (Academic Year 1: 2nd  Semester) หน่วยกิต 

บบ. 605 
EM 605 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Method  

3 (3-0-6) 

บบ. 606 
EM 606 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
Digital Transformation Management  

3 (3-0-6) 

บบ. 607 
EM 607 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ 
International Strategic Management 

3 (3-0-6) 

……………. วิชาเอกเลือก 1 (Major Elective 1) 3 (3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต (Credit total) 12 

 
ชั้นปีที่ 1: ภาคเรียนฤดูร้อน (Academic Year 1: Summer Semester) หน่วยกิต 

............... วิชาเอกเลือก 2 (Major Elective 2) 3 (3-0-6) 

.............. วิชาเอกเลือก 3 (Major Elective 3) 3 (3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต (Credit total) 6 

 
ชั้นปีที่ 2: ภาคเรียนที่ 1(Academic Year 2: 1st Semester) หน่วยกิต 

บบ. 798 
EM 798 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Study  

6 (0-0-18) 

 รวมหน่วยกิต (Credit total) 6 

หมวดวิชาเอกเลือก (Major Elective Subjects)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ( 3 วิชา) 
 บบ. 711 กลยุทธ์การตลาดระดับโลก    

(EM 711 Global Marketing Strategy) 
 บบ. 712 การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ระดับโลก  

(EM 712 Global Branding and Brand Management) 
 บบ. 713 การจัดการบริการไมตรีจิตระดับโลก   

(EM 713 Global Hospitality Management) 
 บบ. 714 การเจรจาต่อรองส าหรับผู้บริหาร    

(EM 714 Managerial Negotiation for Executives) 
 บบ. 715 การวางแผนและการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    

(EM 715 E-Commerce Planning and Management) 
 บบ. 716 การจัดการลอจิสติกส์ระดับนานาชาติ       

(EM 716 International Logistics Management) 
 บบ. 717 โครงการบูรณาการประสบการณ์ของผู้บริหาร        
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(EM 717 Experience Integrated Project for Executives) 
 บบ. 718 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระดับนานาชาติ  

(EM 718 International Feasibility Study) 

 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้
แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00  

2) กรณีนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องผ่านเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต่อไปนี้ 

 ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B2  
 การทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B2  
 ผ่านการวัดผลข้อสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยพายัพ  
 ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพจ านวน ไม่น้อยกว่า 45 

ชั่วโมง และต้องได้รับผลการศึกษาอบรมเป็น P (pass)  

3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน   
 น าเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  

4) ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย  

5) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

 WeChat ID: DoctorTheeralak 
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 ศูนย์รับนักศึกษา โทร (66) 053-851-478 ต่อ 240, 241  www.payap.ac.th 
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