คํา อธ�บายรายว�ชา
460-501 ชุดว�ชาการเปนผูประกอบการเช�งนวัตกรรม
6 ((5)-2-11)
(Innovative Entrepreneurship)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหาคุณลักษณะของผูประกอบการ ทักษะที่จําเปนของผูประกอบการ การพัฒนาและประเมิ น
โอกาสของการประกอบการ การพัฒนาแผนสําหรับธุรกิจใหม การเปนผูประกอบการเช�งนวัตกรรม
การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมกับงานบร�หารธุรกิจ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน แอพพลิเคชัน่
ปญญาประดิษฐสําหรับธุรกิจ แพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลน จร�ยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ระเบียบว�ธ�ว�จัยทางธุรกิจ การใชกระบวนการว�จัยเพื่อแกไขปญหาทางธุรกิจ การวางแผนการ
ว�จัย การคนควาเอกสาร การทบทวนงานว�จัยในอดีต การออกแบบว�ธ�การว�จัย การเก็บรวมรวมขอมูล
การว�เคราะหขอมูล การแปลความผลลัพธจากการประมวลผล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ การ
ว�เคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล
With the Work integrated Learning in the contents of characteristics of
entrepreneurs; necessary skills for entrepreneurs; developing and evaluating
entrepreneurial opportunities; developing plan for new ventures; innovative
entrepreneurship; the application of new technology in business; internet of things;
blockchain; artificial intelligence applications for business; social media platforms; ethics
and cyber security; business; social media platforms; ethics and cyber security; business
research methodology; the using of research process to solve business problems;
researching planning; document searching; literature reviews; research process design;
data collection; data analysis; interpreting results from research processing; the using
of software packaging for data analysis and data presentation
460-502 ชุดว�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการดําเนินงานรวมสมัย
6 ((5)-2-11)
(Human Resource Development and Contemporary Operation Management)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจกรรมทาง
ธุ ร กิ จ กฎหมายเกี ่ ยวกั บ ตราสารทางการเง� น ภาษี เ ง� น ไดบ ุ คคลธรรมดา ภาษี เ ง� น ไดนิ ติบุ คคล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต จร�ยธรรมในการประกอบธุรกิจและ
การเสียภาษี แนวคิดการบร�หารและหนาที่หลักในบร�หาร การวางแผน การอํานวยการ การนํา และ
การควบคุมกํากับดูแล แนวคิดและว�ธ�ปฏิบัติในการบร�หารทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุนการบร�หารงาน
อยางมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล แนวคิดการออกแบบองคการ การจัดหา การพัฒนา การรักษา
การสรางแรงจูงใจ ความสามารถในการแขงขันเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน การจัดการดําเนินการ การ
ออกแบบการดํา เนิน การร วมสมัย การวางแผน การว� เคราะห เช� งปร� ม าณทางธุร กิ จ แนวคิ ดและ

หลักการพื้นฐานของการจัดการแบบลีน การประยุกตใชการจัดการแบบลีนและไคเซ็นในองคกร การ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการของเสียในองคกร การดูแลสิ่งแวดลอมและความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร
With the Work integrated Learning in the contents of laws of the
establishment of a business enterprise, laws related to business activities, laws of
financial instruments, personal income tax, corporate income tax, value-added tax,
specific business tax, custom duty, excise tax, ethics in business and taxation; general
management concepts and key functions of management, planning, organizing, leading,
controlling, Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support
managerial functions effectively and efficiently, Organizational design concept,
recruitment, development, retention, motivation, competitive advantage for sustainable
growth; operating management; contemporary operating systems design; planning;
business quantitative analysis; concept and principle of lean management; the
application of lean management and kaizen in organization; improvement and
development of production process; waste management; environmental concern and
corporate social responsibility;
460-503 ชุดว�ชาการจัดการกลยุทธสูความเปนเลิศ
6 ((5)-2-11)
(Excellence Strategic Management)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหาการจัดการเช�งกลยุท ธของธุรกิ จ การประยุกตใชกลยุทธ ในระดับองคกรระดั บธุร กิ จ และ
ระดับปฏิบัติการ การดําเนินงานของกิจการ การว�เคราะหอุตสาหกรรม คูแขงและโครงสรางองคกร
กลยุทธการเติบโต เพื่อการขยายกิจการไปสูธุรกิจที่หลากหลาย รายงานทางการเง�นที่ตองจัดทําตาม
กฎหมายและขอบังคับ การว�เคราะหรายงานทางการเง�นและการวัดมูลคาหลักทรัพย การพยากรณ
รายงานทางการเง�น การประเมินมูลคากิจการ การว�เคราะหและการตัดสินใจลงทุน แหลงที่มาของ
เง�นทุน โครงสรางเง�นทุนและตนทุนของเง�นทุน การระดมทุน การจายคืนผูถือหุน
With the Work integrated Learning in the contents of strategic
management of business; application of strategy in corporate, business and functional
level; industry analysis; competitive rivalry and organizational structure; company growth
strategy for diversifying into various business types; case studies; financial reports in
compliance with law and regulations; financial report analysis and security
measurement; financial report forecasting; business valuation; analysis and investment
decision; source of capital; capital structure and cost of capital; capital raising;
distribution to shareholder;

460-511 ชุดว�ชาการว�เคราะหขอมูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉร�ยะ
6 ((5)-2-11)
(Business Data Analytic and Business Intelligence)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื ้ อหา ความรู เบื้ องต นเกี ่ย วกั บการคิด เช� งออกแบบและความคิด สร างสรรค กระบวนการคิด
สรางสรรคและเทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค กระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอมูล
ของมนุษย กระบวนการรูคิด กระบวนการรับรู ความตั้งใจ การออกแบบที่เนนผูใชเปนศูนยกลาง การ
ว�จัยผูใช การสรางตัวละครสมมติของผูใช การสรางสถานการณจําลอง หลักการออกแบบ การสรา ง
ตนแบบ การประเมินแบบฮิวร�สติก การทดสอบผูใชองคประกอบขอมูลขนาดใหญ การจัดการขอ มู ล
ขนาดใหญ การว�เคราะหขอมูลขนาดใหญ การหาโอกาสทางธุรกิจจากขอมูลขนาดใหญ การทําเหมือง
ขอมูล ตัวอยางธุรกิจที่ใชขอมูลขนาดใหญ การว�เคราะหกลุมดวยโปรแกรมสถิติการประยุกตใช
With the Work integrated Learning in the contents of introduction to design
thinking and creativity; creativity process and creativity development techniques; human
information processing; cognition; perception; attention; user-centered design; user
research; persona scenarios; design principles; prototyping; heuristic evaluation; user
testing; big data component; big data management; big data analysis; business
opportunity from big data; data mining; example of organization using big data; cluster
analysis with statistical program; application
460-512 ชุดว�ชานวัตกรรมและการคิดสรางสรรคสําหรับโลกธุรกิจใหม
6 ((5)-2-11)
(Innovation and Creative thinking for the New Business World)
ด วยรูปแบบการศึ กษาผานกระบวนการเร� ยนรู ใชการศึ กษาเช� งบู รณาการกับการทํ างานใน
เนื้อหา แนวคิดทางนวัตกรรม สภาพแวดลอมทางนวั ตกรรมในการบร� หาร กระบวนการสรางและพั ฒ นา
นวัตกรรม การจดทรัพยสินทางปญญา การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใชประโยชนทางธุรกิจ การสรางคุณคา
ว�ธ�การคิดและสรางความเปลี่ยนแปลงในคุณคาในลักษณะตาง ๆเพื่อความไดเปร�ยบตอคูแขง การสรางให
เกิ ด อุ ป สงค ใหม ๆ กรณี ศ ึ กษาสมองและแบบแผนการคิ ด ของมนุ ษย การพั ฒ นาทั ก ษะการคิด
สร า งสรรค เทคนิ ค การคิด เช� งสร า งสรรค เทคนิ ค การตั ้ งคํ าถามเพื ่ อ กระตุ  นการคิ ด การสร าง
นวั ตกรรมดวยการคิ ด แบบต า งๆ แนวคิ ดกลยุ ท ธ ทางนวั ตกรรม กระบวนการสร า งกลยุ ทธทาง
นวัตกรรม
With the Work integrated Learning in the contents of innovation concepts;
administrative innovation environment; innovation creation and development process;
intellectual property registration; innovation development for applying to business; value
creation; thinking methods and creating value change for competitive advantage; new
demand creation; brain and human thinking pattern; creative thinking skill development;
creative thinking technique; questioning technique for stimulate thinking; innovation

creation with several thinking; innovative strategy concept; innovative strategy creation
process
460-513 ชุดว�ชาการพัฒนาธุรกิจดิจ�ทัล
6 ((5)-2-11)
(Digital Business Development)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหา บร�บทใหมของการทําธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของธุรกิจดิจ�ทัล นวัตกรรมและ
กลยุทธสําหรับธุรกิจดิจ�ทัล การเร�ยนรูทางบัญช�และการเง�น การจัดการเนื้อหาดิจ�ทัล การเขาถึงลูกคา
ดวยการตลาดดิจ�ทัล การออกแบบงานกราฟกดวยสื่อดิ จ�ทัล การโปรโมทธุรกิจผา นโฆษณาดิ จ� ทั ล
การตลาดดิ จ�ท ัล บนสื่ อสั งคมออนไลน การส ง มอบและการซ� ้ อขายสิ น ค า ออนไลน ผ า นเคร� อข าย
อินเตอรเน็ต การทําธุรกรรมทางการเง�นดวยเง�นดิจ�ทัล การพัฒนาธุรกิจดวยสื่อใหม การสรางแผน
ธุรกิจดิจ�ทัล ปฏิบัติการแผนธุรกิจดิจ�ทัล โลจ�สติกสสําหรับธุรกิจดิจ�ทัลการศึกษาดูงาน
With the Work integrated Learning in the contents of new business paradigm;
knowing laws, rules and regulations in digital business; innovation and strategy for
digital business; understanding finance fundamental; digital content management;
reaching customers with digital marketing; graphic design by digital media; promoting
business with digital advertising; digital marketing on social media; delivering and selling
products online via internet; doing financial payment and transaction by digital money;
developing business with new media; formulating a digital business plan; workshop on
digital business plan; logistic for digital business study visit
460-514 ชุดว�ชาการสรางสรรคธุรกิจใหมและประเมินโอกาสทางธุรกิจ
6 ((5)-2-11)
(New Venture Creation and Opportunity Evaluation)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหาการว�เคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่
มีตอธุรกิจการว�เคราะหแนวโนมทางการตลาดและธุรกิจ การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การว�เคราะหความเปนไปไดของธุรกิจ ความทาทายและปญหาของธุรกิจใหม การกําหนด
กลยุทธสําหรับธุรกิจใหม กิจกรรมทางธุรกิจในดานการผลิต การตลาด การเง�น การบัญช� และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางหนาที่ตาง ๆ ของธุรกิจ ขั้นตอนการสรา งธุ ร กิ จใหม
วงจรช�ว�ตของธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการเข�ยนแผนธุรกิจ
With the Work integrated Learning in the contents of analysis of internal and
external business environments; effects of environments on business; trend and market
analysis; identify business opportunity; opportunity evaluation; feasibility analysis;
challenges and problems of new ventures; formulating strategies for new venture;
business activities: production, marketing, finance, accounting, and human resource
management; relationships among business functions; New venture creation process;
business life cycles; business concept development and writing a business plan

460-515 ชุดว�ชาประสบการณของผูบร�หารระดับสูงในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 6 ((5)-2-11)
ในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน
(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหา ประเด็นและประสบการณในการดําเนิ นธุรกิ จอย างยั่งยืน จากการบรรยายของผู บ ร� ห าร
ระดับสูง การเร�ยนรูจากว�สัยทัศน การคิดเช�งบวก การคิดสรางสรรค หลักการและว�ธ�การดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน ขอไดเปร�ยบทางการแขงขัน การสร า งคุ ณค า ให
ธุรกิจ รวมถึงจร�ยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
With the Work integrated Learning in the contents of issues and experiences
in doing business in disruptive era by CEOs as guest speakers; learning from vision,
positive thinking, and creative ideas; principles and methods of undertaking sustainable
business in disruptive era; competitive advantage; value creation; business ethics;
corporate social responsibility
460-516 ชุดว�ชาประสบการณธุรกิจโลก
6 ((5)-2-11)
(Global Business Experience)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหาสภาพแวดลอม กระบวนการปฏิบัติในการดํ าเนิน ธุรกิ จโลก การว�เคราะหก ารร ว มทุ น กั บ
บร� ษั ท ตา งชาติ การดํ าเนิ นการคา ขายกั บตา งประเทศ การคิด ข ามวัฒ นธรรม การตลาดระหวาง
ประเทศ การเง�นระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษยระหว างประเทศ กลยุท ธ โซ อุ ป ทาน
ระหว า งประเทศและการจั ด การโลจ� ส ติ ก ส ในธุ ร กิ จสมั ย ใหม การออกแบบโครงข า ยโซ อุ ปทาน
ประสบการณธุรกิจระหวางประเทศ
With the Work integrated Learning in the contents of global business
environments; practices and processes in doing global business; the analysis of joint
venture; international trading; cross-cultural thinking; international marketing;
international finance; international human resource management; International supply
chain strategy and logistics management in modern business; supply chain network
design; international business experience
460–517 ชุดว�ชาการออกแบบและการจัดการแบรนดสูความสําเร็จ
6 ((5)-2-11)
(Designing and Managing Brand to Success)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหา แนวคิดและความสําคัญของแบรนด การจัดการแบรนด ว�วัฒนาการของการเขาใจลูกคาใน
การสรางแบรนด การว�เคราะหและออกแบบอัตลักษณแบรนด โชคุณคาของแบรนด คุณคาของแบ
รนด การกําหนดคุณคาแบรนด การวางตําแหนงแบรนด การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเพื่ อ

เพิ่มคุณคาแบรนด การสื่อสารแบรนด การสรางเร�่องราวของแบรนด; การสรางแบรนดในยุคดิ จ�ทั ล
การพัฒนาการวัดและระบบการจัดการจัดการคุณคาแบรนด การเช�่อมโยงแบรนดกับตัวตนของลูกคา
การปรับแบรนด การสรางประสบการณใหลูกคา ดวยแบรนด การจัดการแบรนดระดับโลก
With the Work integrated Learning in the contents of concepts and
importance of brand; brand management; evolution of customer insights in brand
building; brand identity analysis and design; brand value chain; brand equity; brand
value proposition; brand positioning; designing marketing programs to build brand
equity; brand communication; brand storytelling; branding in digital era; developing
brand equity measurement and management system; connecting brand to customerself; rebranding; creating customer experience toward brand; global brand management
460-518 ชุดว�ชาการยกระดับธุรกิจดวยการจัดการการตลาดเช�งสรางสรรค 6
((5)-2-11)
(Leveraging Business through Creative Marketing Management)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื้อหา แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการตลาด
การสรางสรรคโอกาสทางการตลาด ปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบร�โภคและการจัดการการตลาด
การถอดรหัส พฤติก รรมผู บร� โภคเพื่ อออกแบบส วนประสมทางการตลาด การออกแบบพฤติกรรม
ผูบร�โภคเพื่อใหตอบสนองตามเปาหมายทางการตลาด การพยากรณแนวโนมพฤติกรรมผูบร�โภคใน
อนาคต การบู ร ณาการส ว นประสมทางการตลาดสมั ย ใหม กลยุ ท ธ ก ารตลาดเช� ง สร า งสรรค
จรรยาบรรณนักการตลาดยุคใหม
With the Work integrated Learning in the contents of concepts of modern
marketing management; marketing environmental change; creating marketing
opportunity; interaction between consumer behavior and marketing management;
encoding consumer behavior to design marketing mix; designing consumer behavior to
response marketing goals; forecasting consumer behavior future trends; integrating
modern marketing mix; creative marketing strategy; ethics for modern marketers;
460-519 ชุดว�ชาการตลาดดิจ�ทัลและการว�เคราะห
6 ((5)-2-11)
(Digital Marketing and Analytics)
ดวยรูปแบบการศึกษาผานกระบวนการเร�ยนรูใชการศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํ า งาน
ในเนื ้ อ หา แนวคิ ดและประเด็ นที่ น า สนใจของการตลาดดิจ� ทั ล การว� เคราะห สภาพแวดล อมทาง
การตลาดดิจ� ทั ล ส ว นประสมการตลาดดิจ�ท ัล การยอมรั บเทคโนโลยี ดิ จ�ทั ล การสรา งแผนที ่การ
เดินทางของลูกคา การจัดการ สวนประสมทางการตลาดในชองทางที่หลากหลาย กลยุทธการตลาด
ดิจ�ทัล การออกแบบประสบการณลูกคา คุณภาพบร�การดิจ�ทัล การออกแบบและจัดการเนื้อหา การ
วางแผนเนื้อหาดิจ�ทัล ความผูกพันของลูกคาออนไลน การตลาดเช�งสัมพันธภาพโดยใชแพลตฟอรม
ดิจ�ทัล การวัดและการว�เคราะหทางการตลาดดิจ�ทัล

With the Work integrated Learning in the contents of concepts and interesting
issues of digital marketing; digital marketing environments analysis; digital marketing
mix; digital technology adoption; creating customer journey map; managing marketing
mix in OMNI channels; digital marketing strategies; customer experience design; digital
service quality; content design and management; digital content planning; online
customer engagement; relationship marketing using digital platforms; digital marketing
metrics and analytics
460–700 สารนิพนธ
6(0-18-0)
(Minor Thesis)
การคนควาดวยตัวเองเกี่ยวกับปญหาทางบร�หารธุรกิจ พัฒนาโจทยว�จัยจากสถานการณ
จร�ง นักศึกษาจะตองทําเคาโครงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหัวขอ สอบป อ งกั น
และสารนิพนธหร�อสวนหนึ่งของสารนิพนธตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ที่ สื บ ค น
ได
Self-study focusing on business proplem; with developing research problems
from real situations; student must submit a minor thesis proposal to committee for
approveal, defensive exam, and minor thesis or part of minor thesis must be made
public to be searched
460–800 ว�ทยานิพนธ
36(0-108-0)
(Thesis)
การค นคว าและว� จัยทางการบร�หารธุ รกิจ พั ฒ นาโจทย ว�จั ยจากสถานการณจร� ง ตาม
ลักษณะเนื้อหาว�ชาที่กําหนดไวในหลัก สูตร ภายใตการดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่ ป ร� ก ษา
ว�ทยานิพนธ
Study and research in business administration with developing research
problems from real situations based on courses in curriculum under supervision of
advisory committee
460–801 ว�ทยานิพนธ 18(0-54-0)
(Thesis)
การคนควาและว�จัยทางบร�หารธุรกิจ พัฒนาโจทยว�จัยจากสถานการณจร�ง ตามลักษณะ
เนื ้ อ หาว� ช าที ่ ก ํ า หนดไว ในหลั ก สู ตร ภายใต ก ารดู แ ลและแนะนํ า ของคณะกรรมการที ่ ป ร� ก ษา
ว�ทยานิพนธ
Study and research in business administration with developing research
problems from real situations based on courses in curriculum under supervision of
advisory committee

