
คําอธ�บายรายว�ชา 
 

460-501  ชุดว�ชาการเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรม 6 ((5)-2-11) 

(Innovative Entrepreneurship) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหาคุณลักษณะของผู�ประกอบการ ทักษะที่จําเป�นของผู�ประกอบการ การพัฒนาและประเมิน

โอกาสของการประกอบการ การพัฒนาแผนสําหรับธุรกิจใหม� การเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรม 

การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีใหม�กับงานบร�หารธุรกิจ อินเทอร�เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน แอพพลิเคช่ัน

ป�ญญาประดิษฐ�สําหรับธุรกิจ แพลตฟอร�มสื่อสังคมออนไลน� จร�ยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร� ระเบียบว�ธ�ว�จัยทางธุรกิจ การใช�กระบวนการว�จัยเพื่อแก�ไขป�ญหาทางธุรกิจ การวางแผนการ

ว�จัย การค�นคว�าเอกสาร การทบทวนงานว�จัยในอดีต การออกแบบว�ธ�การว�จัย การเก็บรวมรวมข�อมูล 

การว�เคราะห�ข�อมูล การแปลความผลลัพธ�จากการประมวลผล การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ การ

ว�เคราะห�ข�อมูลและนําเสนอข�อมูล  

 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�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการดาํเนินงานร�วมสมัย  6 ((5)-2-11) 

(Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหา กฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังองค�กรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข�องกับการประกอบกิจกรรมทาง

ธุรกิจ กฎหมายเกี ่ยวกับตราสารทางการเง�น ภาษีเง �นได�บุคคลธรรมดา ภาษีเง �นได�นิติบุคคล 

ภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต จร�ยธรรมในการประกอบธุรกิจและ

การเสียภาษี แนวคิดการบร�หารและหน�าที่หลักในบร�หาร การวางแผน การอํานวยการ การนํา และ

การควบคุมกํากับดูแล แนวคิดและว�ธ�ปฏิบัติในการบร�หารทรพัยากรมนุษย�ที่สนบัสนุนการบร�หารงาน

อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล แนวคิดการออกแบบองค�การ การจัดหา การพัฒนา การรักษา 

การสร�างแรงจูงใจ ความสามารถในการแข�งขันเพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน การจัดการดําเนินการ การ

ออกแบบการดําเนินการร�วมสมัย การวางแผน การว�เคราะห�เช�งปร�มาณทางธุรกิจ แนวคิดและ



หลักการพื้นฐานของการจัดการแบบลีน การประยุกต�ใช�การจัดการแบบลีนและไคเซ็นในองค�กร การ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการของเสียในองค�กร การดูแลสิ่งแวดล�อมและความ

รับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร 

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�ชาการจัดการกลยุทธ�สู�ความเป�นเลิศ 6 ((5)-2-11) 

(Excellence Strategic Management) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหาการจัดการเช�งกลยุทธ�ของธุรกิจ การประยุกต�ใช�กลยุทธ�ในระดับองค�กรระดับธุรกิจ และ

ระดับปฏิบัติการ   การดําเนินงานของกิจการ การว�เคราะห�อุตสาหกรรม คู�แข�งและโครงสร�างองค�กร 

กลยุทธ�การเติบโต เพื่อการขยายกิจการไปสู�ธุรกิจที่หลากหลาย รายงานทางการเง�นที่ต�องจัดทําตาม

กฎหมายและข�อบังคับ การว�เคราะห�รายงานทางการเง�นและการวัดมูลค�าหลักทรัพย� การพยากรณ�

รายงานทางการเง�น การประเมินมูลค�ากิจการ การว�เคราะห�และการตัดสินใจลงทุน แหล�งที่มาของ

เง�นทุน โครงสร�างเง�นทุนและต�นทุนของเง�นทุน การระดมทุน การจ�ายคืนผู�ถือหุ�น  

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�เคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉร�ยะ 6 ((5)-2-11) 

 (Business Data Analytic and Business Intelligence) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื ้อหา ความรู �เบื้องต�นเกี ่ยวกับการคิดเช�งออกแบบและความคิดสร�างสรรค� กระบวนการคิด

สร�างสรรค�และเทคนิคการพฒันาความคิดสร�างสรรค� กระบวนการทางสมองในการประมวลผลข�อมูล

ของมนุษย� กระบวนการรู�คิด กระบวนการรับรู� ความต้ังใจ การออกแบบที่เน�นผู�ใช�เป�นศูนย�กลาง การ

ว�จัยผู�ใช� การสร�างตัวละครสมมติของผู�ใช� การสร�างสถานการณ�จําลอง หลักการออกแบบ การสร�าง

ต�นแบบ การประเมินแบบฮิวร�สติก การทดสอบผู�ใช�องค�ประกอบข�อมูลขนาดใหญ� การจัดการข�อมูล

ขนาดใหญ� การว�เคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ� การหาโอกาสทางธุรกิจจากข�อมูลขนาดใหญ� การทําเหมือง

ข�อมูล ตัวอย�างธุรกิจที่ใช�ข�อมูลขนาดใหญ� การว�เคราะห�กลุ�มด�วยโปรแกรมสถิติการประยุกต�ใช� 

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�ชานวัตกรรมและการคิดสร�างสรรค�สําหรับโลกธุรกิจใหม� 6 ((5)-2-11) 

 (Innovation and Creative thinking for the New Business World)  

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู �ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางานใน

เนื้อหา แนวคิดทางนวัตกรรม สภาพแวดล�อมทางนวัตกรรมในการบร�หาร กระบวนการสร�างและพัฒนา

นวัตกรรม การจดทรัพย�สินทางป�ญญา การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใช�ประโยชน�ทางธุรกิจ การสร�างคุณค�า 

ว�ธ�การคิดและสร�างความเปล่ียนแปลงในคุณค�าในลักษณะต�าง เๆพื่อความได�เปร�ยบต�อคู�แข�ง การสร�างให�

เกิดอุปสงค�ใหม�ๆ กรณีศึกษาสมองและแบบแผนการคิดของมนุษย� การพัฒนาทักษะการคิด

สร�างสรรค� เทคนิคการคิดเช�งสร�างสรรค� เทคนิคการตั ้งคําถามเพื ่อกระตุ �นการคิด การสร�าง

นวัตกรรมด�วยการคิดแบบต�างๆ แนวคิดกลยุทธ�ทางนวัตกรรม กระบวนการสร�างกลยุทธ�ทาง

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) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหา บร�บทใหม�ของการทําธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับของธุรกิจดิจ�ทัล นวัตกรรมและ

กลยุทธ�สําหรับธุรกิจดิจ�ทัล การเร�ยนรู�ทางบัญช�และการเง�น การจัดการเนื้อหาดิจ�ทัล การเข�าถึงลูกค�า

ด�วยการตลาดดิจ�ทัล การออกแบบงานกราฟ�กด�วยสื่อดิจ�ทัล การโปรโมทธุรกิจผ�านโฆษณาดิจ�ทัล 

การตลาดดิจ�ทัลบนสื่อสังคมออนไลน� การส�งมอบและการซ� ้อขายสินค�าออนไลน�ผ�านเคร�อข�าย

อินเตอร�เน็ต การทําธุรกรรมทางการเง�นด�วยเง�นดิจ�ทัล การพัฒนาธุรกิจด�วยสื่อใหม� การสร�างแผน

ธุรกิจดิจ�ทัล ปฏิบัติการแผนธุรกิจดิจ�ทัล โลจ�สติกส�สําหรับธุรกิจดิจ�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�ชาการสร�างสรรค�ธุรกิจใหม�และประเมินโอกาสทางธุรกิจ 6 ((5)-2-11) 

(New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหาการว�เคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลกระทบของสภาพแวดล�อมที่

มีต�อธุรกิจการว�เคราะห�แนวโน�มทางการตลาดและธุรกิจ การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส

ทางธุรกิจ การว�เคราะห�ความเป�นไปได�ของธุรกิจ ความท�าทายและป�ญหาของธุรกิจใหม� การกําหนด

กลยุทธ�สําหรับธุรกิจใหม� กิจกรรมทางธุรกิจในด�านการผลิต การตลาด การเง�น การบัญช� และการ

จัดการทรัพยากรมนุษย� ความสัมพันธ�ระหว�างหน�าที่ต�าง ๆ ของธุรกิจ ขั้นตอนการสร�างธุรกิจใหม� 

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�ชาประสบการณ�ของผู�บร�หารระดับสงูในการดาํเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน 6 ((5)-2-11) 

ในยุคการเปล่ียนแปลงอย�างพลิกผัน  

(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)  

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหา ประเด็นและประสบการณ�ในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน จากการบรรยายของผู�บร�หาร

ระดับสูง การเร�ยนรู�จากว�สัยทัศน� การคิดเช�งบวก การคิดสร�างสรรค� หลักการและว�ธ�การดําเนนิธุรกิจ

อย�างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่พลิกผัน ข�อได�เปร�ยบทางการแข�งขัน การสร�างคุณค�าให�

ธุรกิจ รวมถึงจร�ยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม 

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�ชาประสบการณ�ธุรกิจโลก 6 ((5)-2-11) 

(Global Business Experience) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหาสภาพแวดล�อม กระบวนการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจโลก การว�เคราะห�การร�วมทุนกับ

บร�ษัทต�างชาติ การดําเนินการค�าขายกับต�างประเทศ การคิดข�ามวัฒนธรรม การตลาดระหว�าง

ประเทศ การเง�นระหว�างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย�ระหว�างประเทศ กลยุทธ�โซ�อุปทาน

ระหว�างประเทศและการจัดการโลจ�สติกส�ในธุรกิจสมัยใหม� การออกแบบโครงข�ายโซ�อุปทาน 

ประสบการณ�ธุรกิจระหว�างประเทศ 

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�ชาการออกแบบและการจัดการแบรนด�สู�ความสาํเร็จ 6 ((5)-2-11) 

(Designing and Managing Brand to Success) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหา แนวคิดและความสําคัญของแบรนด� การจัดการแบรนด� ว�วัฒนาการของการเข�าใจลูกค�าใน

การสร�างแบรนด� การว�เคราะห�และออกแบบอัตลักษณ�แบรนด� โช�คุณค�าของแบรนด� คุณค�าของแบ

รนด� การกําหนดคุณค�าแบรนด� การวางตําแหน�งแบรนด� การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเพื่อ



เพิ่มคุณค�าแบรนด� การสื่อสารแบรนด� การสร�างเร�่องราวของแบรนด�; การสร�างแบรนด�ในยุคดิจ�ทัล 

การพัฒนาการวัดและระบบการจัดการจัดการคุณค�าแบรนด� การเช�่อมโยงแบรนด�กับตัวตนของลูกค�า 

การปรับแบรนด� การสร�างประสบการณ�ให�ลูกค�า ด�วยแบรนด� การจัดการแบรนด�ระดับโลก 

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 customer-

self; rebranding; creating customer experience toward brand; global brand management 

 

460-518  ชุดว�ชาการยกระดับธุรกิจด�วยการจัดการการตลาดเช�งสร�างสรรค� 6 ((5)-2-11) 

(Leveraging Business through Creative Marketing Management) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื้อหา แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม� การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล�อมทางการตลาด 

การสร�างสรรค�โอกาสทางการตลาด ปฏิสัมพันธ�ระหว�างพฤติกรรมผู�บร�โภคและการจัดการการตลาด 

การถอดรหัสพฤติกรรมผู�บร�โภคเพื่อออกแบบส�วนประสมทางการตลาด การออกแบบพฤตกิรรม

ผู�บร�โภคเพื่อให�ตอบสนองตามเป�าหมายทางการตลาด การพยากรณ�แนวโน�มพฤติกรรมผู�บร�โภคใน

อนาคต การบูรณาการส�วนประสมทางการตลาดสมัยใหม� กลยุทธ�การตลาดเช�งสร�างสรรค� 

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) 

ด�วยรูปแบบการศึกษาผ�านกระบวนการเร�ยนรู�ใช�การศึกษาเช�งบูรณาการกับการทํางาน

ในเนื ้อหา แนวคิดและประเด็นที่น�าสนใจของการตลาดดิจ�ทัล การว �เคราะห�สภาพแวดล�อมทาง

การตลาดดิจ�ทัล ส�วนประสมการตลาดดิจ�ทัล การยอมรับเทคโนโลยีดิจ�ทัล การสร�างแผนที ่การ

เดินทางของลูกค�า การจัดการ  ส�วนประสมทางการตลาดในช�องทางที่หลากหลาย กลยุทธ�การตลาด

ดิจ�ทัล การออกแบบประสบการณ�ลูกค�า คุณภาพบร�การดิจ�ทัล การออกแบบและจัดการเนื้อหา การ

วางแผนเนื้อหาดิจ�ทัล ความผูกพันของลูกค�าออนไลน� การตลาดเช�งสัมพันธภาพโดยใช�แพลตฟอร�ม

ดิจ�ทัล การวัดและการว�เคราะห�ทางการตลาดดิจ�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) 

การค�นคว�าด�วยตัวเองเก่ียวกับป�ญหาทางบร�หารธุรกิจ พัฒนาโจทย�ว�จัยจากสถานการณ�

จร�ง นักศึกษาจะต�องทําเค�าโครงนําเสนอต�อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหัวข�อ สอบป�องกัน

และสารนิพนธ�หร�อส�วนหนึ่งของสารนิพนธ�ต�องได�รับการเผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค�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�หารธุรกิจ พัฒนาโจทย�ว�จัยจากสถานการณ�จร�ง ตาม

ลักษณะเนื้อหาว�ชาที่กําหนดไว�ในหลักสูตร ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่ปร�กษา

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) 

การค�นคว�าและว�จัยทางบร�หารธุรกิจ พัฒนาโจทย�ว�จัยจากสถานการณ�จร�ง ตามลักษณะ

เนื ้อหาว �ชาที ่กําหนดไว �ในหลักสูตร ภายใต�การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที ่ปร �กษา

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 


