
หลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ   9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชีพ 21 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำแกน   54 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บังคับ 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก  12 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  

 หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

อก. 101 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภำษำอังกฤษในบริบททำงสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภำษำอังกฤษในบริบทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

 

 

 



กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)   

หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภำพกับสุขภำวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเป็นผู้น ำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)                                              หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏบิัติ–ศึกษำด้วยตนเอง)  

กลุ่มวิชาบัญชี  

กสจ.103 กำรท ำควำมเข้ำใจกำรบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำร     3 (2 – 2 – 5) 

EPT 103 Understanding Accounting for Entrepreneurs  

กสจ.201 กำรเงินส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ                                                    3 (3 – 0 – 6) 

EPT 201 Entrepreneurial Finance  



กสจ.205 กำรเงินและกำรบัญชีขั้นสูงส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 – 3 – 6) 

EPT 205 Advance Finance and Accounting for Entrepreneurs     

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  

กสจ.301 เศรษฐศำสตร์พื้นฐำน 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 301 Fundamental of Economics   

กลุ่มวิชากฎหมาย  

กสจ.404 กฎหมำยส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 404 Legal Aspects in Entrepreneurship  

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ  

กสจ.202 วิธีวิจัยเบื้องต้นส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

EPT 202 Basic Research Methods in Entrepreneurship  

กสจ.204 กำรวิจัยธุรกิจส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

EPT 204 Business Research for Entrepreneurs  

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  

กสจ.101 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 101 Creative Thinking and Developing Entrepreneurial Opportunities  

กสจ.102 พื้นฐำนของกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 102 Foundations of Entrepreneurship  

กสจ.203 กำรเขียนแผนธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 203 Business Planning  

กสจ.206 กำรตลำดส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 206 Entrepreneurial Marketing  

กสจ.207 กำรจัดกำรงำนผลิตและกำรด ำเนินงำน 3 (3 – 0 – 6) 



EPT 207 Production and Operations Management  

กสจ.302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 302 Innovation and Technologies for Entrepreneurs   

กสจ.303 กำรประกอบกำรเพื่อสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 303 Social Entrepreneurship  

กสจ.401 กลยุทธ์ทำงธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 401 Business Strategy and Sustainable Growth  

กสจ.402 กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจและโอกำสทำงธุรกิจในระดับโลก 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 402 Entrepreneurship and Global Opportunities  

กสจ.403 กำรจัดกำรทุนมนษุย์ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 403 Human Capital Management for Entrepreneurs  

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                              

กสจ.304 ภำษำอังกฤษส ำหรับเจ้ำของธุรกิจระดับโลก 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 304 English for Global Entrepreneurs  

อก.100   เสริมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ 1    0 (3 – 0 – 3) 

EN 100 Supplemental English for Entrepreneurial Student I                             

อก.200   เสริมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ 2                                                                            0 (3 – 0 – 3) 

EN 200 Supplemental English for Entrepreneurial Student II         

                     

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)    หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

กสจ.151 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 1  0 (1 – 0 – 3) 

EPT 151 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs I  

กสจ.152 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 2  0 (1 – 0 – 3) 

EPT 152 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs II  



กสจ.153 การสร้างกิจการใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 153 New Business Venture Creation  

กสจ.251 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 3 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 251 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs III  

กสจ.252 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 4  0 (1 – 0 – 3) 

EPT 252 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs IV  

กสจ.253 การบริหารตราสินคา้ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 253 Brand Management  

กสจ.351 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 5 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 351 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs V  

กสจ.352 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 6 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 352 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VI  

กสจ.353 ศิลปะการขายและการเจรจาต่อรอง 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 353   Art of Selling and Negotiation   

กสจ.354 กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับเจ้าของธุรกิจ             3 (3 – 0 – 6) 

EPT 354 Digital Economy Strategies for Entrepreneurs  

กสจ.355 ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 1  3 (0 – 6 – 6) 

EPT 355   Entrepreneurial Business Experience I   

กสจ.356 ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 2 3 (0 – 6 – 6) 

EPT 356   Entrepreneurial Business Experience II   

กสจ.357 การจัดการทางการตลาดเชงิกลยุทธ์ส าหรับเจ้าของธุรกิจ   3 (3 – 0 – 6) 

EPT 357   Strategic Marketing Management for Entrepreneurs  

กสจ.451 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 7 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 451 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VII  

กสจ.452 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 8  0 (1 – 0 – 3) 

EPT 452 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VIII  



กสจ.453 การหาแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 453 Entrepreneurial Venture Funding  

กสจ.454 ธุรกิจครอบครัว 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 454 Family Business  

กสจ.455 การจัดการความเสี่ยง ภาวะวิกฤตและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 455   Risk, Crisis Management and Business Continuity Planning  

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)        หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏบิตัิ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

กสจ.501   กำรศึกษำกลุ่มประเทศเอเชียและประเทศตลำดใหม่ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 501   Asia Countries and New Emerging Market Countries Study for Entrepreneurs 

กสจ.502 กำรเปลี่ยนถ่ำยในโลกดิจทิัล 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 502 Digital Transformation  

กสจ.503 ควำมเป็นผูป้ระกอบกำรในองคก์ร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 503   Corporate Entrepreneurship  

กสจ.504 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพนัธ ์ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 504   Customer Relationship Management  

กสจ.505 วิทยำศำสตร์ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 505   Data Science and Business Analytics   

กสจ.506 กำรตลำดยุคดิจทิัลส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 506 Digital Marketing for Entrepreneurs  

กสจ.507 กำรวินิจฉัยสถำนประกอบกำรและให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 507 Entrepreneurial Diagnosis and Business Consulting  

กสจ.508 กำรฝึกงำนส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 508   Entrepreneurial Internships  



กสจ.509 กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในเศรษฐกิจโลกธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 509   Entrepreneurship in the Global Economy   

กสจ.510 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนืและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 510   Environmental Sustainability and Social Responsibility  

กสจ.511 พื้นฐำนกำรจัดกำร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 511   Foundations of Management  

กสจ.512 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 3 (0 – 6 – 6) 

EPT 512   Independent Study  

กสจ.513 นวัตกรรมและควำมเปน็ผูป้ระกอบกำรในองค์กร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 513   Innovation and Intrapreneurship  

กสจ.514 กำรเป็นผู้น ำและพฤติกรรมองค์กร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 514 Leadership and Organization Behavior  

กสจ.515 กำรจัดกำรธุรกิจที่ก ำลังเติบโต 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 515 Managing a Growing Business  

กสจ.516 กำรจัดกำรเครือข่ำย ควำมสัมพันธ์ และกลุ่ม 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 516   Networking, Relationships and Cluster Management  

กสจ.517 กำรบริกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบคุคล 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 517   Personal Finance Management  

กสจ.518 กำรวิจัยด้ำนผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 518   Research in Entrepreneurship  

กสจ.519 สัมมนำกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 519   Seminar in Entrepreneurship  

กสจ.520 หัวข้อพิเศษด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 



EPT 520 Special Topics in Entrepreneurship  

กสจ.521 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและกำรจัดกำรโลจสิติกส์ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 521   Supply Chain and Logistics Management  

กสจ.522 กำรจัดกำรควำมมั่งคั่ง 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 522   Wealth Management  

กสจ.523 ทักษะกำรน ำเสนอ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 523 Pitching and Presentation Skills  

กสจ.524 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 524   New Product and Service Development   

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)         

   นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนวิชำเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจำกวิชำตำ่งๆ ของ

มหำวิทยำลยัที่เปิดสอนหรือเลือกเรียนจำกรำยวิชำเลือกเสรีที่ปรำกฏในหลักสูตร ดังนี้  

หน่วยกิต (บรรยำย – ปฏิบัติ – ศึกษำด้วยตนเอง) 

กสจ.571 การสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 571 Building Social Network in Digital World  

กสจ.572 ทักษะส าหรับนักธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 572   Business Professional Skills  

กสจ.573 นพลักษณ์ศาสตร์ส าหรับเจ้าของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 573   Enneagram for Entrepreneurs  

กสจ.574 อัญมณีศาสตร์ส าหรับชีวิตและธรุกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 574   Gemology for Life and Business  

กสจ.575 การจัดการสุขภาพและความสุขสมบูรณ ์ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 575   Health and Wellness Management   

กสจ.576 นรลักษณ์ศาสตร์และฮวงจุ้ย  3 (3 – 0 – 6) 



EPT 576   Physiognomy and Fengshui  

กสจ.577 การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 577 Real Estate Management  

กสจ.578 สังคมปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 578 Social Interaction and Personality Development 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  

อก. 101 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ ำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

 ฝึกฝนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประกอบด้วยกำรพูดแนะน ำ

ตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว กำรบรรยำยบุคลิกลักษณะ กำรพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นควำมชอบและแรงผลักดัน

ส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำร

เขียนด้วยวิธีเชิงบูรณำกำร 

 Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 

well as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, 

reading, and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภำษำอังกฤษในบรบิททำงสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

 ฝึกฝนกำรพูดและกำรเขียนประโยคและส ำนวนที่ ใช้เป็นประจ ำ เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสั งคม  

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเปรียบเทียบ และกำรอธิบำยควำมคิดเก่ียวกับเร่ืองต่ำง ๆ ในบริบททำงสังคมและธุรกิจ โดย

มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 



 Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business-related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 

 

อก. 103 ภำษำอังกฤษในบรบิทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 ฝึกฝนกำรบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตควำม

เป็นอยู่ กำรท ำงำน และประเด็นปัญหำในระดับสำกล โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม และ

กำรสื่อสำรในโลกดิจิทัล ซึ่งส ำคัญต่อกำรเป็นพลเมืองโลก 

 Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)  

ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษำทฤษฎี หลักกำรของกำรคิด พัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดแก้ปัญหำ เป็นต้น รวมถึงกำรเชื่อมโยงควำมคิดและสำมำรถเลือกเครื่องมือ

ควำมคิดที่เหมำะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their 

daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษำควำมหมำย คุณลักษณะ สิทธิ หน้ำที่และเสรีภำพของควำมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนำคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง



ของสังคมต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำวะ 4 มิติ คือ กำย ใจ สังคม และ ปัญญำ  เพื่อ

พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษำบทบำท แนวคิด กำรรู้เท่ำทัน รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อกำรด ำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษำกำรใช้

ประโยชน์และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภำพกบัสุขภำวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำจำกงำนศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสุนทรียภำพ

ที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมจำกงำนศิลปะต่ำง ๆ และกีฬำ ที่มีผลต่อกำรด ำรงอยู่ของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how 

to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other 

related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 



ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษำกำรพัฒนำควำมร่วมมือระดับนำนำชำติทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้ำใจประเด็นส ำคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชำคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงนิและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

 ศึกษำกำรจัดกำรและตัดสินใจทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคลและกำร

ลงทุน  รวมทั้งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เป็นส ำคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order 

to highlight key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเปน็ผูน้ ำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษำและพัฒนำคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยเน้นกำรคิดแบบ

เจ้ำของ ประกอบด้วยกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเริ่มและด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภำวะผู้น ำที่สำมำรถน ำและท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้ำตัดสินใจทันต่อ

เหตุกำรณ์ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 

entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including 



leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to 

effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education)   96 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน    (54 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชำบัญช ี

กสจ.103 กำรท ำควำมเข้ำใจกำรบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำร    3 (2 – 2 – 5) 

EPT 103 Understanding Accounting for Entrepreneurs  

      ศึกษำควำมส ำคัญของกำรบัญชีในกำรบริหำรงำนของธุรกิจ บทบำทของกำรบัญชีที่มีต่อธุรกิจ ควำมส ำคัญ

และประโยชน์ของข้อมูลทำงกำรบัญชี ระบบบัญชี กระบวนกำรจัดท ำบัญชี เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบันทึกบัญชี  

งบกำรเงิน และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงำนบัญชี 

      The study of the importance of accounting for entrepreneurs, roles of accounting in 

business, the importance of accounting data, accounting system, accounting process, the document 

used for recording accounting transaction, financial statement, and application of technology in 

accounting. 

   

กสจ.201 กำรเงินส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

EPT 201 Entrepreneurial Finance   

      ศึกษำรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจ และแนวคิดทำงกำรเงินที่ส ำคัญซึ่งเจ้ำของธุรกิจควรรู้ ได้แก่ กำรจัดหำ

เงินทุนในกำรท ำธุรกิจ แหล่งเงินทุน งบกำรเงินของวิสำหกิจขนำดย่อม กำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน กำรบริหำรเงินสด 

กำรวัดควำมคุ้มทุน และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กำรบริหำรและกำรตัดสินใจทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจในวงจรชีวิต 

ที่แตกต่ำงกัน และกำรเงินที่เก่ียวข้องกับกำรท ำแผนธุรกิจ 

      The study of the practical aspects of corporate finance.  Topics covered include the 

mathematics of finance, security valuation, investment and financing decisions, risk and return 

tradeoff, and the fundamentals of international financial management that involved with a business 

plan. 

 



กสจ.205 กำรเงินและกำรบัญชีขั้นสูงส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 – 3 – 6) 

EPT 205 Advance Finance and Accounting for Entrepreneurs  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.103  

      กำรประเมินโครงกำรทำงธุรกิจ ด้ำนกำรจัดกำร กำรผลิต กำรเงิน กำรตลำด กำรบุคลำกร และคุณค่ำ

ทำงเศรษฐกิจของโครงกำร กำรค ำนวณค่ำตอบแทนของโครงกำร กฎเกณฑ์กำรตัดสินใจ รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยง

ทำงด้ำนกำรเงินในรูปแบบต่ำง เช่น กำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลก 

รวมไปถึงกำรรวบรวมข้อมูลจัดท ำรำยงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเพื่อกำรวำงแผนกำรลงทุน 

      The study of the business project assessment, management of production, finance, 

marketing, personnel, and economic value of the project. The calculation for project compensation, 

decision rules including how to reducing the risk of Financial fluctuation in various ways, markets 

capitalization and the economic globe.  The course includes data collection of reports for the 

investment decision planning process. 

 

กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ 

กสจ.301 เศรษฐศำสตร์พื้นฐำน 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 301 Fundamental of Economics   

      ศึกษำครอบคลุมหลักเศรษฐศำสตร์พื้นฐำนเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และเข้ำใจกำรตัดสินใจของบุคคล 

หน่วยธุรกิจ และรัฐบำลในระบบเศรษฐกิจ กำรศึกษำประกอบด้วยกำรวิเครำะห์อุปสงค์และอุปทำน ทฤษฎีผู้บริโภค 

และทฤษฎีผู้ผลิต ตลอดจนศึกษำลักษณะของโครงสร้ำงตลำดชนิดต่ำงๆ เช่น ตลำดแข่งขันสมบูรณ์ ตลำดผูกขำด 

ตลำดแข่งขันกึ่งผูกขำด ตลำดผู้ขำยน้อยรำย รวมทั้งอิทธิพลของโครงสร้ำงตลำดต่ำงๆ เหล่ำนี้ที่มีต่อกำรก ำหนดรำคำ

สินค้ำของหน่วยธุรกิจ นอกจำกนี้ ยังศึกษำด้ำนเศรษฐศำสตร์มหภำค เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับผลผลิต กำรจ้ำง

งำน อัตรำดอกเบี้ย รำคำ ตลอดจนผลกระทบของนโยบำยกำรเงินและกำรคลังที่มีต่อกำรตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ 

      The study of fundamentals of economics in order to analyze and to understand 

personal decision- making, a business unit, and a government in the economy.  The study includes 

demand and supply analysis, a consumer theory, a supplier theory, types of market structure such 

as perfect competition, monopoly, monopolistic, and oligopoly.  Furthermore, the study also 

includes the effect of each type of market structure on a market price.  From the macroeconomics 

perspective, the study focuses on the relationship among the outputs, employments, interest rates, 

prices, and the impact of monetary and a fiscal policy on the business unit’s decision making. 



กลุ่มวิชำกฎหมำย 

กสจ.404 กฎหมำยส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 404 Legal Aspects in Entrepreneurship  

      ศึกษำหลักกฎหมำยส ำคัญที่เจ้ำของธุรกิจจะต้องทรำบเพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนเลื อกประเภท

องค์กำรธุรกิจให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน  ทั้งรูปแบบของบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล  รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจโดย

อำศัยนิติกรรมสัญญำเป็นเครื่องมือในกำรประกอบกิจกำร   ซึ่งต้องเข้ำใจถึงหลักกฎหมำยที่ส ำคัญตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  นอกจำกนี้ ยังศึกษำถึงหลักกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับตั๋วเงินในรูปแบบที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย

ในปัจจุบัน รูปแบบภำษี กำรจ่ำยภำษี รวมทั้งศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ กลยุทธ์กำรปิดกิจกำรอย่ำง

ถูกต้องและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่ำงๆ 

     The study of the key legal principles that business owners must know for the sake of 

planning the type of business organization to suit the operation both forms of each person and 

juristic persons, including the business by contract law as a tool to operate.  It also needs to 

understand the key legal principles of the Civil and Commercial Code, as well as the laws related 

to bills in today's most widely used forms of taxation, taxation payments, and intellectual property 

law including strategic closure and other laws regarding the establishment of various types of 

businesses. 

 

กลุ่มวิชำเชงิปริมำณ 

กสจ.202 วิธีวิจัยเบื้องต้นส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 - 2 - 5) 

EPT 202 Basic Research Methods in Entrepreneurship  

                 เพื่อให้นักศึกษำได้มีควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ แนวคิดพื้นฐำนทำงสถิติอย่ำงพอเพียงในกำรศึกษำพื้นฐำน

ทำงธุรกิจ และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรพยำกรณ์และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจทั้งในทฤษฎีและกำรน ำไป

ประยุกต์ใช้  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำสำมำรถน ำเทคนิคทำงคณิตศำสตร์ และศึกษำระเบียบวิธีทำงสถิติ กำรทดสอบ

สมมติฐำนมำประยุกต์เพื่อกำรวิเครำะห์บริหำรงำนและตัดสินใจทำงธุรกิจ และศึกษำเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์และกำร

ประยุกต์ใช้ทำงธุรกิจ กำรตั้งรำคำสินค้ำ ส่วนลดกำรค้ำ ส่วนลดธนำคำร เงินรำยงวด กำรประยุกต์ใช้อนุพันธ์ และกำร

อินทิเกรตในทำงธุรกิจ 

       This course provides a basic knowledge of research methods so that the students will 

have more mathematical and statistical knowledge.  Qualitative and quantitative methods are 



learned in this course so that students will adapt the knowledge gained, such as an investigation of 

assumptions, applying to the business areas such as pricing, discounting, and business integration. 

 

กสจ.204 กำรวิจัยธุรกิจส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (2 - 2 - 5) 

EPT 204 Business Research for Entrepreneurs  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.202 

     ศึกษำค้นคว้ำหำควำมจริงทำงกำรประกอบกิจกำรเช่น ศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ หรือ ควำมต้องกำร

ของตลำด โดยใช้กระบวนกำรที่เชื่อถือได้ตำมระเบียบวิธีที่ถูกต้องของงำนวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำรวิเครำะห์

ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อน ำมำอธิบำยและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรประกอบกิจกำรส ำหรับผู้ประกอบกำร 

     The course is to study and do research on the truth of business operations, such as a 

study of customer needs or market needs by using a reliable process in accordance with the correct 

methodology of the research.  The purpose is to provide primary and secondary data analysis to 

explain and improve business performances for entrepreneurs. 

 

กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ 

กสจ.101 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 101 Creative Thinking and Developing Entrepreneurial Opportunities  

      ศึกษำควำมหมำยของควำมคิดสร้ำงสรรค์ ลักษณะพื้นฐำนของผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ลักษณะของ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กระบวนกำรและกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรออกแบบสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้ตรงควำมควำมต้องกำรของตลำด รวมไปถึงกำรวำงกลยุทธ์และเทคนิคกำรพัฒนำควำมคิด

สร้ำงสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในกำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรมใหม่ของสินค้ำและบริกำรเพื่อ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป้ำหมำย 

     The study of the meaning of creativity, fundamental characteristics of creative people, 

the nature of creativity, the process and development of creativity, creative thinking to design 

products or services as market needs, also including strategy and techniques for developing creative 

ideas in order to prepare for becoming a business owner who creates innovative products and 

services for target customers. 

 



กสจ.102 พื้นฐำนของกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 102 Foundations of Entrepreneurship  

      ศึกษำรูปแบบกำรจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กิจกำรแบบเจ้ำของคนเดียว ห้ำงหุ้นส่วน และบริษัท

จ ำกัด ศึกษำถึงลักษณะสภำพแวดล้อมของธุรกิจ  กิจกรรมทำงธุรกิจด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรเงิน กำรบัญชี และ

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถำบันกำรเงิน เอกสำรทำงกำรค้ำ และกำรบริหำร

จัดกำร เพื่อสร้ำงพื้นฐำนแนวคิดของกำรด ำเนินธุรกิจและเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกิจกรรมแต่ละด้ำนของธุรกิจ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจต่อไป รวมไปถึงศึกษำถึงปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด

ควำมส ำเร็จของผู้ประกอบกำร 

     The study of the pattern of business establishing from a sole proprietorship to 

partnership and limited company. Study the nature of the business environment, business activities 

in manufacturing, marketing, finance, accounting, and human resources management, laws related 

to business, financial institution, commercial documents and management. The study aims to build 

the foundation of the concept of business operation and to gain an understanding of each business 

activity which will be beneficial to academic studies as a business owner, including the study of 

environmental factors that promote the success of entrepreneurs. 

 

กสจ.203 กำรเขียนแผนธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 203 Business Planning  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.201 และ กสจ.206  

     ศึกษำควำมส ำคัญและกระบวนกำรเขียนแผนธุรกิจส ำหรับกำรจัดตั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจที่มีกำร

ด ำเนินกำรอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผน และทบทวนแนวคิดในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

เป็นระบบและมีเอกภำพ รวมถึงเข้ำใจหลักกำรกำรเขียนแผนธุรกิจและวิธีกำรน ำเสนอแผนธุรกิจต่อธนำคำร สถำบัน

กำรเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอสนับสนุนทำงด้ำนเงินทุนหรือเชิญชวนผู้อื่นให้มำร่วมทุน 

     The study of the importance and the process of business plan writing for business as a 

planning tool, and review the concept of business to be systematic and united. It also includes the 

principles of business plan writing and how to present a business plan to the bank or the financial 

institution for seeking financial supports or inviting others to come to the venture. 

 



กสจ.206 กำรตลำดส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 206 Entrepreneurial Marketing  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.102   

      ศึกษำแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรตลำด ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรตลำด พฤติกรรมผู้บริโภค  

กำรวิจัยตลำด ควำมเป็นไปได้ของตลำดและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำรตลำดของ

ผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ยังศึกษำถึงลักษณะและรูปแบบของกำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย  

กำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ส่วนประสมกำรตลำดอันประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย และกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร รวมทั้งศึกษำถึงแนวคิดและกำรท ำกำรตลำดเพื่อสังคม 

     The study of basic concepts of marketing, its meaning and its importance of marketing, 

consumer behaviors, market research, market and environmental feasibility that affects marketing 

planning of entrepreneurs, the nature and pattern of market segmentation, target market selection, 

product placement, and marketing mix strategies including product, pricing, distribution channels, 

and integrated marketing communications including social marketing concepts and methods. 

 

กสจ.207 กำรจัดกำรงำนผลิตและกำรด ำเนินงำน 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 207 Production and Operations Management  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.102   

     ศึกษำควำมรู้เบื้องต้นและขอบเขตของกำรบริหำรกำรผลิต กำรคำดคะเนหรือพยำกรณ์กำรผลิต  

กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรเลือกท ำเลที่ตั้ง กำรวำงผังโรงงำน กำรจัดซื้อ กำรบริหำรก ำลังกำรผลิต  

กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรบริหำรโครงกำร ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 

    The study of the basics and scopes of production management, production predicting or 

forecasting, product design and development, location selection, plant layout, purchasing, 

production capacity management, inventory management, project management, quality 

management system, and maintenance of machinery. 

 

 

 



กสจ.302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 302 Innovation and Technologies for Entrepreneurs   

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.101   

      ศึกษำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควำมคิดและกระบวนกำรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมำก่อนหรือกำรพัฒนำ

ดัดแปลงจำกของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อน ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำร เพื่อท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยัง

เรียนรู้ ถึง นวัตกรรมเพื่อให้เกิดแนวคิด แนวปฏิบัติ หรือกำรกระท ำใหม่ๆ จะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน 

เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร เริ่มต้นท ำธุรกิจหรือกำรต่อยอดกิจกำร 

     The study of innovation and technology, new ideas and processes which never existed, 

or the development of an adaptation of the original to be more effective when used in the business. 

Also, the course is to learn how to innovate and to create new ideas, practices, or actions, either its 

brand new or some parts, in order to apply to start a business or to run further a business. 

 

กสจ.303 กำรประกอบกำรเพื่อสังคม 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 303 Social Entrepreneurship   

      ศึกษำเกี่ยวกับกิจกำรกิจที่เป็นได้ทั้งประเภทที่หำก ำไรและไม่หำก ำไร ยึดถือกำรตอบแทนประโยชน์สู่

สังคมเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise หรือ S.E. นั้นจะเน้นด้ำนกำรกระจำย

รำยได้สู่หน่วยผลิตในกลุ่มสังคม ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ควำมเป็นธรรม กำร

เอ้ือเฟื้อแบ่งปัน (Sharing) และกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้และวิทยำกำรในมวลหมู่สมำชิก และเป็นธุรกิจที่น ำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation) เข้ำมำเป็นส่วนประกอบในกำรลดต้นทุนกำรผลิตและใช้ทรัพยำกรกำรผลิตต่ำงๆให้

เกิดควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด ธุรกิจในมุมมองของ Social Enterprise จะมองที่คุณค่ำในตัวมนุษย์แต่ละคนมำกกว่ำฐำนะ

รำยได้ ศักยภำพในกำรผลิตของมนุษย์แต่ละคนจะถูกน ำออกมำใช้งำนในฐำนะผู้เป็นเจ้ำของ หน่วยผลิตของสังคม 

ดังนั้นในบำงครั้งจึงมีกำรใช้ค ำว่ำ Social Entrepreneur เพื่อสื่อควำมหมำยของลักษณะธุรกิจของ Social 

Enterprise ให้เห็นภำพชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

      The study is about business, in both profitable and non- profitable, adhere to social 

benefits as a business approach.  Business in the form of Social Enterprise or S. E.  will focus on the 

distribution of the income to the production unit in society, social responsibility, integrity, sharing, 

distribution of technology, knowledge, and information among members.  Be a business that 

introduces innovative technology as a component in reducing production costs and using various 

production resources to the worth value. Business in the perspective of a social enterprise looks at 



the value of each human being, rather than the status of income.  Each production potential of 

humanity is brought out as the owner of a social production unit.  Sometimes the word " Social 

Entrepreneur" is used to convey the meaning of the business of Social Enterprise to be clearer. 

 

กสจ.401 กลยุทธ์ทำงธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 401 Business Strategy and Sustainable Growth  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.203   

     ศึกษำทฤษฎี หลักกำร กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ส ำหรับเจ้ำของกิจกำรและธุรกิจใหม่โดยกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยและพันธกิจขององค์กำรเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน กำรรวมกลุ่มองค์กร ลักษณะกำร

ร่วมลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ กำรศึกษำวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรก ำหนด  

กลยุทธ์ในองค์กำรรวมถึงส ำหรับธุรกิจทั้งทำงด้ำนกำรตลำด กำรเงิน กำรผลิต กำรจัดกำร และกำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์ เพื่อน ำกลยุทธ์สู่ขั้นตอนปฏิบัติโดยเน้นกำรน ำกรณีศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนด้ำนนวัตกรรม 

รวมถึงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ธุรกิจและกำรติดตำมประเมินผล 

      The study of a theory and a strategical planning process for the entrepreneur by 

determining the organizational goal and missions in order to create sustainable competitive 

advantages.  Alliance and Joint Venture strategies are included in this course.  Internal and external 

analyses are applied in this course to be used for creating a strategy concerning marketing, finance, 

production, managing, and human resource management in order to transform the strategy into 

implementation.  Case studies are used to be one of the means of study so that they will be used 

as a guide to success. 

 

กสจ.402 กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจและโอกำสทำงธุรกิจในระดับโลก 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 402 Entrepreneurship and Global Opportunities  

      ศึกษำแนวทำงกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในตลำดโลก โดยกำรวิเครำะห์และประเมินปัจจัยสภำพแวดล้อม

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม กฎหมำย และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อโอกำสและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำนทำง

ธุรกิจ โดยศึกษำทั้งจำกทฤษฏีและกรณีศึกษำต่ำง ๆ เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจวิธีกำรวำงแผนและประเมินควำมเป็นไปได้

ในกำรพัฒนำธุรกิจในตลำดโลก รวมทั้งศึกษำวิธีกำรจัดองค์กำร กำรตลำด กำรจัดกำร กำรเงิน และกำรบริหำร



ทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดกำรวัฒนธรรมของบริษัทข้ำมชำติ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

     The study of how to be a business owner in the global market by analyzing and 

evaluating economic, political, social, legal, and technological environmental factors affecting the 

opportunities and threads of business operations.  Study theories and case studies are to help 

students understand how to plan and evaluate the feasibility of developing a business in the global 

market.  Also, it is to study how to organize marketing management, finance, human resources 

management, knowledge management, and cultural management of multinational corporations for 

effective business management. 

 

กสจ.403 กำรจัดกำรทุนมนุษย์ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 403 Human Capital Management for Entrepreneurs  

      ศึกษำบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร ทั้งในเร่ืองของกำร

ออกแบบและวิเครำะห์งำน กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรค่ำตอบแทน รวมถึงระบบสำรสนเทศที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล และศึกษำถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจพฤติกรรมของคนที่ท ำงำน

ในองค์กรร่วมกัน 

The study of roles and responsibilities of the human resource department in the organization 

including job designing, job analysis, human capital planning, recruiting, human resource 

development, job evaluation, payroll management, and information technology which can be 

adapted to human resource management.  Furthermore, it is to study on personalities, groups, and 

organizations in order to understand behaviors of people who work in the same organization. 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิชำภำษำ 

กสจ.304 ภำษำอังกฤษส ำหรับเจ้ำของธุรกิจระดับโลก 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 304 English for Global Entrepreneurs   

       ศึกษำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษที่ใช้ในแวดวงธุรกิจเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้ำของธุรกิจในกำรแข่งขันธุรกิจ

ระดับโลก  กำรน ำเสนอแผนธุรกิจ กำรฝึกฟังและพูดภำษำอังกฤษกับบุคคลที่อยู่ในวงกำรธุรกิจต่ำงๆ กำรฝึกฝน 

กำรเขียนโต้ตอบทำงธุรกิจ และกำรฝึกอ่ำนบทควำมต่ำงๆ จำกสิ่งพิมพ์ทำงธุรกิจ เป็นต้น 

       The course provides students with opportunities to participate in common business 

English to be ready for becoming a word-wide entrepreneur including presentations for information, 

appropriate speeches to present for the purpose of business situations, business reading, and writing. 

 

อก.100 เสริมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ 1                                                                         0 (3 – 0 – 3) 

EN 100 Supplemental English for Entrepreneurial Student I                                  

      ปรับพื้นควำมรู้ภำษำอังกฤษในด้ำน กำรฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยมุ่งเน้นพื้นฐำนโครงสร้ำงไวยำกรณ์ 

ค ำศัพท์พื้นฐำนในชีวิตประจ ำวัน และกระตุ้นส่งเสริมให้ฝึกฝนเพื่อเกิดพัฒนำกำรของทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งเชิงกำรฟงั 

กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  

      The course aims to enhance students with basic grammar, vocabularies, phrases, and 

expressions for every- day conversations.  The course also boosts students' language skills including 

listening, speaking, reading, and writing. 

 

อก.200 เสริมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ 2                                                                         0 (3 – 0 – 3) 

EN 200 Supplemental English for Entrepreneurial Student II                                  

      ปรับพื้นควำมรู้ภำษำอังกฤษในด้ำน กำรฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยมุ่งเน้นโครงสร้ำงไวยำกรณ์ ค ำศัพท์

พื้นฐำนทำงธุรกิจ และกระตุ้นส่งเสริมให้ฝึกฝนเพื่อเกิดพัฒนำกำรของทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งเชิงกำรฟัง กำรพูด  

กำรอ่ำน และกำรเขียน 

      The course aims to enhance students with basic grammar, vocabularies, phrases, and 

expressions for basic business conversations.  The course also boosts students' language skills 

including listening, speaking, reading, and writing. 



กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (30 หน่วยกิต) 
กสจ.151 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 1 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 151 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs I  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีแนวคิดเพื่อกำรเร่ิมต้นธุรกิจซึ่งเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงในธุรกิจที่ตนเอง

สนใจ ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำร

แก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำ

กล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research, problem- solving approach providing to groups of students 

with common interests.  Participants must have basic business knowledge for a self- study to create 

specialized knowledge in business and in-depth information in their interested knowledge. Students 

need to know how to solve problems together by reasoning and existing experiences for mutual 

benefit in solving problems and business development including a discussion, seminars by external 

experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team.       

 

กสจ. 152 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 2 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 152 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs II  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีพื้นฐำนควำมรู้เชิงธุรกิจจำกกำรเรียนในภำคกำรศึกษำเทอมที่ผ่ำนมำประกอบกับ มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง

เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงในธุรกิจต่อยอดแนวคิดของตัวเอง และเร่ิมค้นหำองค์ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำ และ

ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และ

กำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออก

และท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research and problem- solving approach and provide to groups of 

students with common interests.  Participants must have basic business knowledge for a self- study 

to create specialized knowledge in business and in-depth information in their interested knowledge. 

Students need to know how to solve the problem together by reasoning and existing experiences 

for mutual benefit in solving problems and business development including a discussion, seminars 

by external experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team.  



กสจ.153 กำรสร้ำงกิจกำรใหม่ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 153 New Business Venture Creation  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.102    

      ศึกษำควำมหมำย บทบำท ประเภท และคุณลักษณะพิเศษของกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ วิเครำะห์และ
ประเมินสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร อันประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
ในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรวิเครำะห์และประเมินโอกำสทำงธุรกิจ และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ นอกจำกนี้ ยังศึกษำถึง
เงื่อนไขต่ำงๆ ทำงกฎหมำย แนวคิดต่ำงๆ และกระบวนกำรในกำรจัดตั้งธุรกิจใหม่ กำรด ำเนินงำนและปัญหำต่ำงๆ ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงควำมส ำคัญและขั้นตอนกำรเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจ
ให้ยั่งยืน 

     The study of meanings, roles, types, and special attributes of business ownership. 
Analyze and evaluate the environment both inside and outside the organization which consists of 
strengths, weaknesses, opportunities, and threads in the business.  Analysis and evaluation of 
business opportunities.  Also, it is to study the legal conditions, concepts, processes for establishing 
new businesses,  its operations, and problems in the business including the importance 
and procedures for writing a business plan as well as guidelines for sustainable business planning 
and development. 
 
กสจ.251 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 3 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 251 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs III  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีพื้นฐำนควำมรู้เชิงธุรกิจจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำง

ในธุรกิจเพิ่มขึ้น และรำยละเอียดเชิงลึกในองค์ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำเป็นอย่ำงดีมีกำรคิดแนวทำงกำรต่อยอดท ำ

สิ่งใหม่ ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำร

แก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำ

กล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 

students with common interests.  Participants must have basic business knowledge for a self- study 

to create specialized knowledge in business and in-depth information in their interested knowledge. 

Students need to know how to solve problems together by reasoning and existing experiences for 

mutual benefit for problems solving and business development including a discussion, seminars by 

external experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team. 



กสจ.252 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 4 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 252 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs IV  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีแนวคิดกำรท ำธุรกิจของตนที่ชัดเจนและเริ่มมีกำรวำงแผน ซึ่งใช้พื้นฐำนควำมรู้เชิงธุรกิจที่ได้เรียนมำ ประกอบ

กับมีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงในธุรกิจ และรำยละเอียดเชิงลึกในองค์

ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำเป็นอย่ำงดี ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ 

เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำก

ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 

students with common interests. Participants must have basic business knowledge for self-study to 

create specialized knowledge in business and in- depth information in their interested knowledge. 

Students need to know how to solve problems together by reasoning and existing experiences for 

mutual benefit in problems solving and business development including a discussion, seminars by 

external experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team.       

 

กสจ.253 กำรบริหำรตรำสินค้ำ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 253 Brand Management  

     ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรก ำหนดจุดยืนและควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำร

ส ำหรับธุรกิจผู้ประกอบกำร เรียนรู้ระบบกำรบริหำรชื่อสินค้ำ กำรวำงแผนปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของตลำด กำรประเมินและกำรวัดค่ำตรำสินค้ำ และกำรบริหำรคุณค่ำตรำสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับ  

ในระยะยำว กำรสร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรบริหำรตรำสินค้ำต่อธุรกิจผู้ประกอบกำร 

รวมทั้งกำรน ำเทคนิคกำรสื่อสำรกำรตลำดมำใช้ในกำรสร้ำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณค่ำตรำสินค้ำ 

     Study and understand the importance of positioning and differentiating products and 

services for the entrepreneurial business. Learn the name management system, operational planning 

in order to meet market needs. Brand assessment and measurement and brand equity management 

to be accepted in the long run.  Creating the right understanding about the benefits of brand 

management to entrepreneurs including the use of marketing communication techniques to create 

strategies to develop brand value. 

 



กสจ.351 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 5 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 351 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs V  

     ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ต้องได้เร่ิมลงมือปฏิบัติในกำรเร่ิมต้นท ำธุรกิจตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และมีพื้นฐำนควำมรู้เชิงธุรกิจ มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงในธุรกิจที่ตนได้ลงมือปฏิบัติ และรำยละเอียดเชิงลึกในองค์ควำมรู้ที่ตนเอง
สนใจศึกษำเป็นอย่ำงดี ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์
ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก 
ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

     The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 
students with common interests. Participants must have basic business knowledge for self-study to 
create specialized knowledge in business and in- depth information in their interested knowledge. 
Students need to know how to solve problems together by reasoning and existing experiences for 
mutual benefit in problems solving and business development including a discussion, seminars by 
external experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team. 
 
กสจ.352 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 6 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 352 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VI  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ได้มีกำรลงมือปฏิบัติแล้วตำมโครงสร้ำงหลักสูตรซึ่งได้เห็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจจริง บนพื้นฐำนควำมรู้เชิงธุรกิจ 

ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำงในธุรกิจเพิ่มเติมจำกที่ตนได้มีข้อมูลอยู่แล้ว ประกอบ

กับรำยละเอียดเชิงลึกในองค์ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำเป็นอย่ำงดี ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผล

และประสบกำรณ์ที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย  

ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 

students with common interests. Participants must have the basic business knowledge for self-study 

to create specialized knowledge in business and in-depth information in their interested knowledge. 

Students need to know how to solve the problem together by reasoning and existing experiences 

for mutual benefit in problems solving and business development including a discussion, seminars 

by external experts, to be practiced and encouraged students to work together as a team. 

 



กสจ.353 ศิลปะกำรขำยและกำรเจรจำต่อรอง      3 (3 - 0 - 6) 

EPT 353 Art of Selling and Negotiation  

กำรศึกษำเรียนรู้ กระบวนกำรจัดกำรกำรขำย และกระบวนกำรกำรเจรจำต่อรองในรูปแบบต่ำงๆ และ

กระบวนกำรของบุคคลที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี เพื่อให้เกิดกำรประนีประนอม พยำยำมหำ ข้อตกลงที่ยอมรับ

ได้ของคู่สนทนำทั้ง 2 ฝ่ำย โดยมีกำรเสนอข้อแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเรียนรู้ถึง กระบวนกำรสื่อสำรปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

โดยควำมสมัครใจ เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือหลำยฝ่ำยต้องกำร สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลำยสิ่งจำกอีกฝ่ำยหนึ่งหรือหลำยฝ่ำย 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อน ำไปใช้ในกำรเจรจำต่อรอง และใช้พื้นฐำนในกำรเจรจำต่อรองเพื่อส่งเสริมกำร

เรียนรู้กระบวนกำรในกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ กำรใช้เทคนิคกำรขำยเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย 

พึงพอใจ และสำมำรถน ำทักษะทั้งสองมำใช้เพื่อกำรส่งเสริมในกำรประกอบกิจกำรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

A study of the sales process management and the negotiation process in various forms, and 

the process of the person looking to solve the problem peacefully.  To make a compromise, try to 

find a mutually acceptable agreement between the two parties.  Also learn the interaction process 

is voluntary. When one or more parties want. One or more things from the other party or parties. In 

order to get a mutual agreement.  To be used for negotiation.  And use the basics of negotiation to 

send, learn the process of selling in various forms.  Use sales techniques to gain the benefits that 

both buyers and sellers are satisfied. And can be used to promote the business for maximum benefit. 

 

กสจ.354 กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 354 Digital Economy Strategies for Entrepreneurs   

      ศึกษำระบบเครือข่ำย องค์ประกอบพื้นฐำน โปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ ที่ใช้ในระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

และประเด็นทำงกฎหมำย จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวำงแผน  

กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดของระบบเครือข่ำย ตลอดจนกำรบริหำรงำนด้ำนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่กำรวำงแผน 

กำรจัดองค์กำร กำรสั่งกำร และกำรควบคุมงำนในระดับปฏิบัติกำร 

     The study of the networking, basic elements, applications used in electronic business 

systems, and legal issues, ethics related to the security of electronic business systems. It is including 

a network marketing strategy as well as an electronic business administration from planning, 

organizing organization, commanding and controlling at the operational level. 

 



กสจ.355 ประสบกำรณ์กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 1 3 (0 - 6 - 6) 

EPT 355 Entrepreneurial Business Experience I  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.203 และ กสจ.205    

      ท ำธุรกิจจริงด้วยกำรลงมือปฏิบัติและเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโดยกำรลงทุนท ำธุรกิจจริงเพื่อ

เรียนรู้แบบบูรณำกำรอย่ำงถ่องแท้  นักศึกษำจะได้รับประสบกำรณ์จริงของกระบวนกำรท ำธุรกิจตั้งแต่กำรเริ่มต้น

กิจกำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ  อำจใช้แผนธุรกิจที่เรียนในวิชำแผนธุรกิจส ำหรับผู้เป็นเจ้ำของธุรกิจมำด ำเนินกำรจริง

ให้เกิดผลลัพธ์ของกำรประกอบกำร โดยมีทีมอำจำรย์ที่ปรึกษำคอยก ำกับดูแล นักศึกษำจะได้รับมอบหมำยให้ท ำ

โครงกำรหรือรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินธุรกิจเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 

      A study of the enhance in a real business with practice and learn to be a business 

entrepreneur by investing in a real business to learn deeply and fully integrated.  Students will gain 

real-world experiences in business processes from start-up to business management. The study may 

use a business plan that is taught in the business plan courses for a business owner for getting the 

actual result of the business with a team of advisors as consultants. Students will be assigned to the 

project or business outcome report at the end of the project. 

 

กสจ.356 ประสบกำรณ์กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 2 3 (0 - 6 - 6) 

EPT 356 Entrepreneurial Business Experience II  

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.355    

     ต่อยอดกำรท ำธุรกิจจริงด้วยกำรลงมือปฏิบัติและเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโดยกำรลงทุนท ำ

ธุรกิจจริงเพื่อเรียนรู้แบบบูรณำกำรอย่ำงถ่องแท้ นักศึกษำจะได้รับประสบกำรณ์จริงของกระบวนกำรท ำธุรกิจตั้งแต่

กำรเริ่มต้นกิจกำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ อำจใช้แผนธุรกิจที่เรียนในวิชำแผนธุรกิจส ำหรับผู้เป็นเจ้ำของธุรกิจมำ

ด ำเนินกำรจริงให้เกิดผลลัพธ์ของกำรประกอบกำร โดยมีทีมอำจำรย์ที่ปรึกษำคอยก ำกับดูแล นักศึกษำจะได้รับ

มอบหมำยให้ท ำโครงกำรหรือรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินธุรกิจเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือน ำเสนอแผนงำนกับองค์กร

ธุรกิจภำยนอกเพื่อกำรหำแหล่งเงินทุนในกำรต่อยอดในธุรกิจที่นักศึกษำได้ศึกษำและลงมือปฏิบัติผ่ำนมำแล้ว 

A study of the enhance in a real business with practice and learn to be a business 

entrepreneur by investing in the real business to learn deeply and fully integrated.  Students will 

gain real-world experience in business processes from start-up to business management. The study 

may use the business plan that is taught in the business plan courses for a business owner for getting 



the actual result of the business with a team of advisors as consultants.  Students will be assigned 

to the project or business outcome report at the end of the project or present plans to outside 

organizations to find funding sources to expand the business that students have studied and acted 

on. 

 

กสจ.357 กำรจัดกำรทำงกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 357 Strategic Marketing Management for Entrepreneurs   

วิชำบังคับก่อน : เคยเรียน กสจ.206   

      ศึกษำควำมหมำย แนวคิด และหน้ำที่ของกำรบริหำรกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก

องค์กำร เช่น ผู้บริโภค ลูกค้ำ คู่แข่งขัน เป็นต้น และปัจจัยภำยในองค์กำร เช่น ผู้ประกอบกำรและกลุ่มธุรกิจใน

องค์กำร กลยุทธ์กำรแข่งขันทำงกำรตลำด กำรขำย รวมถึงกลยุทธ์หน่วยธุรกิจต่ำงๆ ที่มีผลกระทบกับกำรบริหำร

กำรตลำดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสำมำรถน ำไปก ำหนดแผนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ อำทิ กลยุทธ์กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน กลยุทธ์

กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น กลยุทธ์กำรขยำยไปท ำธุรกิจอ่ืน และกลยุทธ์กำรตลำดระดับโลก รวมถึง

กระบวนกำรในกำรบริหำรและด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำร

แข่งขัน 

      The study of the meaning, concepts, and functions of strategic marketing management. 

Analysis of external factors such as consumers, customers, competitors, and factors within the 

organization, such as entrepreneurs and business groups in the organization, marketing strategies, 

sales strategies, and business unit strategies which have an impact on strategic marketing 

management in order to be able to formulate strategic marketing plans such as cost leadership, 

strategy to make a difference, focus on strategy, strategic to expand to other businesses and global 

marketing strategies.  Including the process of managing and operating marketing effectively to 

maximize the competitive advantage. 

 

กสจ.451 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 7 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 451 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VII  

      ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีพื้นฐำน และควำมรู้ธุรกิจเชิงลึก ประกอบกับได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะทำง 



ในธุรกิจ และรำยละเอียดเชิงลึกในองค์ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำและได้ปฏิบัติมำแล้วเป็นอย่ำงดี ผู้เรียนต้องรู้จัก

แก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิง

ธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและท ำงำน

ร่วมกันเป็นทีม 

      The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 

students with common interests. Participants must have basic and in-depth business knowledge for 

self- study to create specialized knowledge in business and in- depth information in their interested 

knowledge.  Students need to know how to solve the problem together by reasoning and existing 

experiences for mutual benefit in problems solving and business development including a 

discussion, seminars by external experts, to be practiced and encouraged students to work together 

as a team. 

  

กสจ.452 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 8 0 (1 – 0 – 3) 

EPT 452 Business Workshop and Consulting for Entrepreneurs VIII  

     ศึกษำถึงแนวกำรค้นคว้ำ วิจัย และแก้ไขปัญหำ ให้นักศึกษำกลุ่มที่มีควำมสนใจร่วมกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ต้องมีพื้นฐำน และควำมรู้เชิงธุรกิจเชิงลึก ประกอบกับได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้เฉพำะ

ทำงในธุรกิจ และรำยละเอียดเชิงลึกในองค์ควำมรู้ที่ตนเองสนใจศึกษำและได้ปฏิบัติมำแล้วเป็นอย่ำงดี พร้อมกับมี

ควำมพร้อมส ำหรับกำรออกไปเป็นผู้ประกอบกำรภำยนอกอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนต้องรู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรใช้

เหตุผลและประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำเชิงธุรกิจ รวมถึงมีกำรอภิปรำย 

ท ำสัมมนำกลุ่มย่อยจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ฝึกให้นักศึกษำกล้ำแสดงออกและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

     The study of the research and problem-solving approach and it is provided for groups of 

students with common interests. Participants must have basic and in-depth business knowledge for 

self- study to create specialized knowledge in business and in- depth information in their interested 

knowledge.  Students need to know how to solve the problem together by reasoning and existing 

experiences for mutual benefit in problems solving and business development including a 

discussion, seminars by external experts, to be practiced and encouraged students to work together 

as a team. 

 

  



กสจ.453 กำรหำแหล่งเงินทุนส ำหรับธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 453 Entrepreneurial Venture Funding  

                ศึกษำแหล่งที่มำของเงินทุน ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและประเภทของแหล่งเงินทุน ตลอดจน

พฤติกรรมของแหล่งเงินทุน สำมำรถเข้ำใจถึงแหล่งเงินทุน สำมำรถอธิบำยถึงกำรเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมและ

วิธีกำรกู้เงินจำกแหล่งเงินทุน และศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรได้เงินทุน รวมถึงกำรบริหำรกิจกำรและกำรสร้ำงภำพ

เพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำถึงเงินทุน 

      The study of sources of funds, types of funds, and the behavior of source of funds in 

order to be able to understand sources of funds and to explain how to select the appropriate 

sources of funds and how to loan from the sources of funds. Furthermore, this course also provides 

the study of the factors influencing funding. Managing and building the image are also learned in this 

course in order to be successful in the access to funding. 

 

กสจ.454 ธุรกิจครอบครัว 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 454 Family Business  

                 ศึกษำรูปแบบและกำรด ำเนินงำนธุรกิจแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์กำรของธุรกิจแบบครอบครัว 
บทบำทและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกทุกคนในครอบครัว นอกจำกนี้ยังศึกษำถึงกำรพัฒนำและกำรวำงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรธุรกิจแบบครอบครัว กำรสื่อสำร กฎหมำยและภำษี กำรปฏิบัติต่อผู้บริหำรมืออำชีพ 
ภำวะผู้น ำส ำหรับธุรกิจครอบครัว กำรบริหำรควำมขัดแย้ง กำรสร้ำงจุดแข็งและลดจุดอ่อนเพื่อสร้ำงทีมงำนที่สำมำรถ
ช่วยให้ธุรกิจแบบครอบครัวประสบควำมส ำเร็จ ตลอดจนศึกษำถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรูปแบบ แผนกำรและกลวิธี  
ในกำรสร้ำงทำยำททำงธุรกิจเพื่อสืบทอดธุรกิจและธรรมนูญครอบครัว 
      The study of the patterns of family business, family business organizational culture, roles 
and relationship of family members.  Furthermore, planning and development of family business, 
managing family business organizational structure, communication, laws, taxation, how to behave 
with professional executive, leadership in family business, conflict management, improve strength 
and decrease weakness in order to build the team for a successful family business, and the 
preparation of planning and strategy in building the successor in the family business are all covered 
in this course. 
 

 



กสจ.455 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ภำวะวิกฤตและกำรวำงแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 455 Risk, Crisis Management and Business Continuity Planning  

      ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง และกำรศึกษำถึงภำวะวิกฤติที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ถึงสภำพของ

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นปกติทั่วไป และกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์วิกฤติที่ต่ำงกัน เพื่อให้เจ้ำของกิจกำร มีควำม

พร้อมในกำรรับมือ และจัดกำรวิกฤติ และควำมเสี่ยง ให้ผ่ำนพ้นไปได้ โดยไม่เกิดควำมวุ่นวำย เสียหำยต่อกิจกำร 

รวมถึงมีกำรจ ำลองสถำนกำรณ์จริงเพื่อให้เกิดทักษะกำรจัดกำรในสภำวะวิกฤต 

     The study of the risk and crisis management, and learn the condition of the abnormal 

incident and dealing with different crisis situations. Let the owner be ready to deal and manage crisis 

and risk without causing chaos damage to business including a realistic simulation to achieve critical 

management skills. 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก     (12 หน่วยกิต)  
กสจ.501 กำรศึกษำกลุ่มประเทศเอเชียและประเทศตลำดใหม่ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 501 Asian Countries and New Emerging Market Countries Study for 

Entrepreneurs  

 

             ศึกษำกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์และประเมินถึงปัจจัยสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง 
ประชำกรศำสตร์ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมำย คู่แข่งขัน เทคโนโลยี  ควำมเสี่ยง และพฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภำค
เอเชีย และของประเทศที่เริ่มเปิดประเทศสู่เวทีกำรค้ำในตลำดโลก อำทิ  กลุ่มประเทศสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ อินเดีย 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลำง เวียดนำม เป็นต้น โดยศึกษำทั้งจำกทฤษฏีและกรณีศึกษำต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำใจ
กระบวนกำรเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศและกำรจัดตั้งธุรกิจ โดยเตรียมพร้อมในด้ ำนกำรจัดกำรองค์กำร กำรตลำด  
กำรผลิต กำรจัดกำร กำรเงิน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ในบริบทของกำรท ำตลำดโลกซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศตลำดใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน 

        The study of the process of analysis and economic, political and demographic factors 

evaluation. Also, society and culture, law, competition, technology, risks and consumer Behaviors in 

Asia and countries that have started to open the country to trade in the world market, such as 

United Arab Emirates, India, Middle East, Vietnam, etc.  The study of theories and case studies.  It is 

to understand the process of entering the international market and to establish a business in 

preparation for organization management, marketing, production, financial management, human 



resources management.  Logistic management in the context of global marketing, which is a factor 

affecting the success of running a business in new market countries efficiently and competitively. 

 
กสจ.502 กำรเปลี่ยนถ่ำยในโลกดิจิทัล 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 502 Digital Transformation  

      เทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนของควำมส ำเร็จในธุรกิจ วิชำนี้ได้เน้นถึง
กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรที่เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อ
โลกธุรกิจได้อย่ำงไร และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจ 

      Information Technology is one of the most significant factors that drive a company’ s’ 
success.  This course will provide knowledge of the changes in information technology, how 
information technology plays an important role in the business world, and how to win the business 
world with the help of information technology. 
 
กสจ.503 ควำมเป็นผู้ประกอบกำรในองค์กร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 503 Corporate Entrepreneurship  

                ศึกษำควำมแตกต่ำงของรูปแบบผู้ประกอบกำรในองค์กร กำรจัดกำรวัฒนธรรมองค์กรของผู้ประกอบกำร

ในองค์กร แนวทำงในกำรน ำหลักกำรและเครื่องมือไปใช้กับองค์กรในลักษณะต่ำงๆ เช่น องค์กรของรัฐบำล องค์กร

เอกชน และองค์กรเพื่อสังคม เป็นต้น 

      This course will provide knowledge on the different forms of corporate entrepreneurship, 

how corporate entrepreneurship handles corporate culture and human resource functions, how to 

apply the concepts of corporate entrepreneurship and its tools to the different types of business 

such as public organizations, private organizations, and social enterprises. 

 
กสจ.504 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 504 Customer Relationship Management  

                ศึกษำกำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรธุรกิจที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง กลยุทธ์กำรสร้ำงชัยชนะให้กับกำรบริกำร

ลูกค้ำ กำรสร้ำงและกำรเก็บรักษำลูกค้ำ กำรท ำแบบสอบถำมส ำหรับลูกค้ำ กำรวิเครำะห์และกำรน ำข้อเสนอแนะที่

ได้รับจำกลูกค้ำไปใช้ 



      The study of establishing and managing the customer- centered or customer- focused 

business, successful customer service strategy, methods of acquiring and maintaining customers, 

customer survey development, and analyzing and applying the customer feedbacks to the business. 

 
กสจ.505 วิทยำศำสตร์ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 505 Data Science and Business Analytics   

                กำรศึกษำควำมส ำคัญของข้อมูลและกำรน ำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนำธุรกิจ กำรเก็บข้อมูล กำรสร้ำง

ฐำนข้อมูล กำรเลือกข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรน ำสำรสนเทศที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำประยุกต์ใช้กับ

ธุรกิจ 

      The study of the importance of data, and how to use the data to improve the business. 

Furthermore, topics such as data collection, database construction, data selection, data analytics 

and utilization, and the techniques of applying the information from data analyzation to the business 

is all covered in this course. 

 
กสจ.506 กำรตลำดยุคดิจิทัลส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 506 Digital Marketing for Entrepreneurs  

                ศึกษำควำมหมำย แนวคิด และหน้ำที่ของกำรตลำดในยุคดิจิทัล กำรใช้โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ต 
ในกำรตลำด กำรเข้ำใจองค์ประกอบต่ำงๆของกำรใช้โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตในกำรตลำด ไม่ว่ำจะเป็น  
ประสบกำรณ์ของผู้ใช้ กำรแสดงผลที่หน้ำจอของผู้ใช้ กำรเก็บข้อมูลของผู้ใช้ กำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำ และกำรเลือกวิธีกำร
ในกำรโปรโมทในช่องทำงดิจิทัล กำรตลำดยุคดิจิทัลสำมำรถท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึกมำกขึ้นในกำรท ำ
กำรตลำดผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดียหรืออินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญส ำหรับผู้ประกอบกำรในยุคปัจจุบัน 
       The study of meaning, perception, roles of digital marketing, the use of social media and 
Internet for marketing, components of social media and the Internet in marketing such as UX/ UI, 
user’ s data storage, segmentation, promotion methods in digital channel.  Furthermore, digital 
marketing provides more understanding of how to do marketing through social media or the Internet 
which is vital for an entrepreneur in this decade. 
 
 
 
 



กสจ.507 กำรวินิจฉัยสถำนประกอบกำรและให้ค ำปรึกษำธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 507 Entrepreneurial Diagnosis and Business Consulting  

      ศึกษำหลักกำรและกระบวนกำรวินิจฉัยและให้ค ำปรึกษำธุรกิจ มุ่งเน้นให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรวินิจฉัย

สถำนประกอบกำรและให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ โดยน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนหลำยๆ ด้ำนไปประยุกต์ในกำร

สังเครำะห์ควำมรู้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่กำรศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจริงที่เลือกมำเป็นกรณีศึกษำจำกสถำน

ประกอบกำรจริง  และให้นักศึกษำวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำและหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ และน ำสรุปวิธีกำรแก้ไข

ปัญหำที่เกิดขึ้น น ำไปสู่กำรสังเครำะห์ให้ค ำปรึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อผู้ประกอบกำรและอำจำรย์ที่ปรึกษำก ำกับ

ดูแล  นักศึกษำจะได้เรียนรู้ทฤษฏีจำกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ สถำนประกอบกำร 

     The study of the principles and processes of diagnosis and business consulting. Focus on 

student practice diagnosis, establishment, and business consulting by applying the knowledge gained 

from multiple learning fields to the synthesis of new knowledge.  Starting from the study of real 

business problems selected as a case study from the actual establishment.  And to let students 

analyze the cause of problems and find solutions.  And to summarize how to solve problems.  To 

leads to synthesis, consulting, solutions to entrepreneurs, and supervisory advisor.  Students will 

learn theories from the classroom and practice at the workplace. 

 
กสจ.508 กำรฝึกงำนส ำหรับผู้ประกอบกำร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 508 Entrepreneurial Internships  

     เป็นกำรศึกษำโดยกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงอย่ำงมีระบบ โดยจัดให้มีกำรเรียนพร้อมกำร

ปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนประกอบกำร งำนที่นักศึกษำปฏิบัติจะตรงกับสำขำวิชำและควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของนักศึกษำ ซึ่งให้มีควำมสอดคล้องกับกิจกำรที่นักศึกษำมีควำมสนใจ โดยเน้นกำรเรียนรู้โดยใช้ประสบกำรณ์จำก

กำรท ำงำนจริงเป็นหลัก หรือ ท ำโครงงำนพิเศษ ที่มีประโยชน์กับสถำนประกอบกำร เช่น กำรปรับปรุง หรือกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพ หรือกำรแก้ปัญหำของกระบวนกำรท ำงำน ซึ่ง นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จในภำคกำรศึกษำ  

ท ำให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และมีคุณภำพตรงตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำก

ที่สุด 

     It is a practical, systematic study of the workplace by providing them with real work 
experience at the workplace.  The work that the student performs will be in line with the subject 
and the students’  needs, which is consistent with student’ s interests by focusing on learning from 
real-life experiences or special projects, useful to establishments such as updating or optimizing, or 



work process solution. Students can complete within the semester so students can learn, have work 
experience, and meets the most quality needs of establishments. 
 
กสจ.509 กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในเศรษฐกิจโลกธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 509 Entrepreneurship in the Global Economy  

     ศึกษำแนวทำงกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในตลำดโลก โดยกำรวิเครำะห์และประเมินปัจจัยสภำพแวดล้อม

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม กฎหมำย และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อโอกำสและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำนทำง

ธุรกิจ โดยศึกษำทั้งจำกทฤษฏีและกรณีศึกษำต่ำง ๆ เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจวิธีกำรวำงแผนและประเมินควำมเป็นไปได้

ในกำรพัฒนำธุรกิจในตลำดโลก รวมทั้งศึกษำวิธีกำรจัดองค์กำร กำรตลำด กำรจัดกำร กำรเงิน และกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดกำรวัฒนธรรมของบริษัทข้ำมชำติ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

     The study of how to be a business owner in the global market by analyzing and 
evaluating economic, political, social, legal and technological environmental factors affecting the 
opportunities and threads of business operations. Study theories and case studies to help students 
understand how to plan and evaluate the feasibility of developing a business in the global 
marketplace.  It includes how to organize marketing, financial management and human resources 
management, knowledge management, managing multinational corporations for effective business 
management. 
 
กสจ.510 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 510 Environmental Sustainability and Social Responsibility  

                กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์กำรตอบสนอง

ต่อกิจกรรมกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน กำรขัดแย้งกันระหว่ำงแนวทำงกำรหำก ำไรทำงกำรเงินสูงสุดกับ

ผลกระทบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม 

      This course will provide knowledge of environmental sustainability, business impacts on 
the environment, strategic responses to environmental sustainability, conflicted outcomes of 
maximizing financial returns, and an impact on society, and social responsibility activities. 
 
 
 
 



กสจ.511 พื้นฐำนกำรจัดกำร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 511 Foundations of Management  

     ศึกษำพื้นฐำนของกำรคิดวิเครำะห์ กำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ องค์ประกอบ กำรวำงแผน  

กำรจัดกำรทรัพยำกรในองค์กรของตนเอง รวมถึงกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบทที่มีพลวัต กำรวิเครำะห์

ข้อมูลเพื่อน ำสู่กระบวนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำร

พัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวทำงเชิงบูรณำกำรเพื่อกำรสร้ำงดุลยภำพขององค์กำรในกำร

ตอบสนองต่อกระแสโลกำภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

     The course is to understand the basics of effective analytics, management, planning, 

resource management in student’ s organization.  It includes changing management in a dynamic 

context, an analysis of data to change management process, a management according to the 

philosophy of sufficiency economy, a development according to new theories and a sustainability 

integrative approach for organizational balancing in response to globalization and sufficiency 

economy. 

 

กสจ.512 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 3 (0 - 6 - 6) 

EPT 512 Independent Study  

     ศึกษำ และค้นคว้ำเชิงลึก หรือท ำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจที่นักศึกษำสนใจ 

ภำยใต้ค ำแนะน ำและกำรดูแลจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ นักศึกษำจะเป็นผู้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำในศำสตร์องค์ควำมรู้เฉพำะ

ด้ำนด้วยตนเองและน ำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

     To study and to do in- depth research or to do research on topics related to business 

ownership that interest students under the guidance and care of the advisors.  Students will 

undertake research in specific subject areas and present them to their advisors. 

 

กสจ.513 นวัตกรรมและควำมเป็นผู้ประกอบกำรในองค์กร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 513 Innovation and Intrapreneurship  

     ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงนวัตกรรมสิ่งใหม่ เข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร  

กำรใช้แหล่งทรัพยำกรจำกภำยนอกองค์กรและภำยในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทำงกำรสร้ำงแนวคิดเพื่อ  

กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร มีแนวคิดของกำรท ำงำนอย่ำงเป็นเจ้ำของ



กิจกำร สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมสิ่งใหม่อย่ำงสร้ำงสรรค์ให้เกิดผลกระทบและกำรขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร

ของตนเองและผู้อื่น 

     The study of innovation, innovation processes in organizations, utilizing resources from 

outside the organization and within the organization to maximize the benefits, the concept of 

creative working ideas.  Students are able to innovate in the organization and to understand the 

concept of working as a business owner with an innovative and impactful mindset for their 

organizations and others’ benefits. 

 

กสจ.514 กำรเป็นผู้น ำและพฤติกรรมองค์กร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 514 Leadership and Organization Behavior  

                ศึกษำเข้ำใจถึงกำรเป็นผู้น ำและประเภทของผู้น ำ พื้นฐำนของกำรคิดวิ เครำะห์กำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ องค์ประกอบ กำรวำงแผน กำรจัดกำรทรัพยำกรในองค์กรของตนเอง รวมถึงกำรจัดกำร  

กำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบทที่มีพลวัต กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำสู่กระบวนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำร

ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวทำงเชิง

บูรณำกำรเพื่อกำรสร้ำงดุลยภำพขององค์กำรในกำรตอบสนองต่อกระแสโลกำภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

      The study of the leadership, types of leadership, the foundation of effective critical 

thinking, components, planning, human resource management, dynamic changing, data analysis for 

changing, sufficiency economic management, development in the new theory, sustainable 

development, building the balance in an organization in order to respond to globalization and 

sufficiency economy. 

 
กสจ.515 กำรจัดกำรธุรกิจที่ก ำลังเติบโต 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 515 Managing a Growing Business  

      ศีกษำกำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ก ำลังเติบโตไม่ว่ำจะเป็น องค์ประกอบ กำรวำงแผน กำรจัดกำร

ทรัพยำกร อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อมุ่งเน้นในองค์กรสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังมี

กำรศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำงของกำรจัดกำรธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จ เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนกำรใจกำรคิดและ

วำงแผนของผู้ที่จัดกำรธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



     The study of growing business organizational management such as components, 

planning, effective human resource management in order to have a competitive advantage. 

Furthermore, to study case studies from successful business management which will be used for 

students to learn the process of thinking and planning from the effective business management 

case. 

 

กสจ.516 กำรจัดกำรเครือข่ำย ควำมสัมพันธ์ และกลุ่ม 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 516 Networking, Relationships and Cluster Management  

     ศึกษำคลัสเตอร์ของกลุ่มต่ำงๆ เช่น กลุ่มธุรกิจ กลุ่มวิสำหกิจ หรือ เครือข่ำยวิสำหกิจ กำรศึกษำถึง 

คลัสเตอร์แต่ละกลุ่มประกอบด้วยรูปแบบ ลักษณะ ของแต่ละกลุ่มที่แตกต่ำงกัน อีกทั้งยังศึกษำด้ำน กำรสร้ำง

เครือข่ำยทำงธุรกิจระหว่ำงธุรกิจในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดจนวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และกำรท ำธุรกิจร่วมกัน ใน

รูปแบบต่ำง ๆ 

     The study of the clusters of groups such as business groups, enterprises, or enterprise 

networks.  The study of each cluster consists of different types of characteristics.  Also, the study of 

building a business network between multiple businesses in various ways, as well as how to build 

relationships and do co-business in various forms. 

 
กสจ. 517 กำรบริกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคล 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 517 Personal Finance Management  

     ศึกษำกำรวำงแผนและกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมมั่งคั่ง กำรเงินส่วนบุคคล เช่น กำรวำงแผนเกษียณอำยุ 

ภำษีกองทุนกำรศึกษำส ำหรับบุตร กำรลงทุน มรดก กำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยง อีกทั้งยังเรียนรู้ในด้ำนกำรจัดกำร

วำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกข้อมูลสถำนะทำงกำรเงิน 

     The study of wealth management planning and management, personal finance, for 
example, retirement planning, tax, an education fund for children, investment, inheritance, and risk 
management.  Also, to study the proper management of personal financial planning, based on the 
financial status information. 

 
 
 



กสจ.518 กำรวิจัยด้ำนผู้ประกอบกำร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 518 Research in Entrepreneurship  

     ศึกษำท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิจัยส ำหรับผู้ประกอบกำร และกำรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตำมแหล่งข้อมูล

ต่ำงๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรน ำมำวิเครำะห์เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน และสำมำรถก ำหนดทิศทำงของ

กิจกำรในอนำคต สำมำรถเข้ำถึงและรู้วิธีกำรในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลส ำหรับผู้ประกอบกำรที่มีประโยชน์และมีควำม

เชื่อถือได้ สำมำรถวิเครำะห์ประเมินผลวิจัย ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ รู้วิธีกำรได้ลงมือปฏิบัติเก็บข้อมูลจริงเพื่อสำมำรถ

เข้ำใจถึงแนวทำงกำรกำรเก็บข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันวิจัยระดับนำนำชำติ

ได้ 

     To understand research processes for entrepreneurs and the use of existing data by 
various sources to optimize the analysis to create a competitive advantage. Also, students are able 
to determine the future direction of the business, to be able to know how to access useful and 
reliable sources of information for entrepreneurs.  They are able to analyze and evaluate research 
from useful information.  Also, they know how to act in a real data store to understand effective 
data collection practices and to connect with an international network and world- class research 
institutes. 

 
กสจ.519 สัมมนำกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 519 Seminar in Entrepreneurship   

     ศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้ง กำรด ำเนินกำรธุรกิจ ทั้งในเรื่องของแนวคิด กำรแสวงหำโอกำส ควำมเสี่ยง  

กำรวำงแผน และผลตอบแทนของกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในตลำดโลก ตลอดจนกำรวิเครำะห์ปัญหำและแนวทำงแก้ไข  

ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เป็นเจ้ำของธุรกิจ รวมถึงกำรจัดกำรองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และเครื่องมือในกำรจัดกำรค วำมรู้ 

เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ปรับปรุงแก่ไข และพัฒนำธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ ด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำก

กรณีศึกษำ กำรระดมสมอง และกำรอภิปรำยกลุ่ม เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจจริง 

     The study of the guidelines for the establishment, business operations in terms of 
concepts, seeking the opportunities, risks, planning and return of business ownership in the global 
marketplace. As well as analysis of the problems and solutions that actually happen to the business 
owner. The study includes learning organization management and knowledge management tools to 
be used as a guideline for conducting business, updating to unlock and systematic business 
development by ways of learning from case studies, brainstorming, and group discussions in order 
to prepare before applying them in a real business. 
 



กสจ.520 หัวข้อพิเศษด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 520 Special Topics in Entrepreneurship  

      กำรศึกษำและกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นผู้ประกอบกำร  

ไม่ว่ำจะเป็นกำรคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน นโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร และหัวข้อที่น่ำสนใจต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

       This course will provide up-to-date situations in entrepreneurship such as the innovation 

of new advanced technology, recent economic situations and policies related to entrepreneurship, 

and other interesting topics related to entrepreneurship. 

 
กสจ.521 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 521 Supply Chain and Logistics Management  

     ศึกษำถึงควำมหมำย ควำมส ำคัญ และกระบวนกำรในกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนและกำรจัดส่ง โดยเริ่ม

จำกธุรกิจต้นทำงจนถึงธุรกิจปลำยทำง รวมทั้งศึกษำถึงควำมส ำคัญของกำรไหลเวียนของข้อมูลกำรจัดส่ง และกำร

ไหลเวียนของเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน กำรบริกำรลูกค้ำ และกำรเพิ่มคุณค่ำ

ให้กับธุรกิจ 

     The study of meaning, importance and a process of supply chain management, a delivery 
from the start to the end of business logistics and a demand- supply chain.  Also study of the 
importance of the circulation of shipment information and the flow of money, which will be 
beneficial to create a competitive advantage, customer service and value-adding of the business. 

 
กสจ.522 กำรจัดกำรควำมมั่งคั่ง 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 522 Wealth Management  

      กำรประเมินสถำนะทำงกำรเงินส่วนบุคคล หลักกำรวำงภำษีส่วนบุคคล กำรลงทุนตำมวงจรชีวิต กำรวัด
อัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของตรำสำรทำงกำรเงิน ทฤษฎีจัดสรรเงินลงทุน หลักกำรจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 
กำรก ำหนดนโยบำยลงทุน กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ กำรประเมินผลกำรบริหำรกองทุน กำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
กำรถ่ำยโอนควำมมั่งคั่ง กำรวำงแผนจัดกำรมรดก กำรวำงแผนบริจำค 

     Study of personal financial evaluation, personal income tax, investment life cycle, return 
rate and risk evaluation in financial instrument, investment portfolio, investment policy, real estate 
investment, evaluation of fund administration, retirement plan, wealth transferring, inheritance 
management plan, and donation plan. 



กสจ.523 ทักษะกำรน ำเสนอ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 523 Pitching and Presentation Skills   

      ศึกษำรูปแบบ วิธีกำร กำรวำงแผน กำรออกแบบสื่อในรูปแบบต่ำงๆ ลักษณะของกำรใช้น้ ำเสียง กำรใช้

ท่ำทำง ค ำพูดที่มีควำมเหมำะสมเพื่อกำรน ำเสนอให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรน ำเสนอนั้นๆ 

สำมำรถใช้เทคนิคกำรน ำเสนอเพื่อกำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเสนอเพื่อกำรหำเงินทุนกับนัก

ลงทุน กำรน ำเสนอเพื่อกำรขำย กำรน ำเสนอเพื่อกำรให้ข้อมูล เป็นต้น 

     The study of the patterns of media design planning in various ways, the nature of the 

tone, the use of gestures, the appropriate speech to present for the purpose of the situation to be 

presented. Students will be able to use presentation techniques to present in various ways whether 

to raise money with investors, to make a presentation for sale or for information, etc. 

 
กสจ.524 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 524 New Product and Service Development   

      ศึกษำถึงกระบวนกำรพัฒนำและวำงแผนกำรน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่เข้ำสู่ตลำด ควำมหมำย และ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำด กำรแสวงหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจ ศึกษำแนวโน้มและ

ควำมต้องกำรของตลำด กำรวิเครำะห์ประเมินสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ น ำมำสู่กำรสร้ำงแนวควำมคิด กำรกลั่นกรอง

แนวควำมคิด กำรประเมินผลแนวควำมคิดในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำรพัฒนำผลติภัณฑ์ตน้แบบ 

กำรทดสอบตลำด และกำรน ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำด รวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่หรือธุรกิจใหม่

อย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

     The study of the process of developing and planning new products and services into the 

market, meaning, and relationship between market opportunity analysis, the pursuit and evaluation 

of business opportunities including study trends and needs of the market.  This course provides an 

analysis of the business environment assessment which leads to the conceptualization, moderation 

concept conceptual assessment of new products and services.  It leads to the development of 

prototype products, market testing, and introduction of new products into the market.  Include the 

development of new products and services or new business continuously to meet the needs of the 

market. 

 

 



ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
กสจ.571 กำรสร้ำงโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกดิจิทัล 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 571 Building Social Network in Digital World  

                 ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิวัฒนำกำรของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ประเภทของโซเชียล
เน็ตเวิร์ก ระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ผลกระทบของโซเชียลเน็ตเวิร์ก กำรแสดงผลของโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่ำงๆ 
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรอย่ำงสูงสุด 
      The study of the history of the social network, development of the social network, types 
of the social network, a system in the social network, the impact of the social network, user interface 
in each social network in order to effectively create the social network to be fully used for the 
greatest benefits of the business. 
 
กสจ.572 ทักษะส ำหรับนักธุรกิจ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 572 Business Professional Skills  

      ศึกษำและฝึกฝนทักษะด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพของควำมเป็นนักธุรกิจมืออำชีพ 

ได้แก่ กำรพูดในที่ชุมชน กำรน ำเสนอผลงำน กำรติดต่อสื่อสำรทำงธุรกิจในรูปแบบของกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และ

กำรเขียน เทคนิคกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ มำรยำททำงสังคม ตลอดจนคุณธรรมและ

จรรยำบรรณของนักธุรกิจ 

     The study of the patterns of media design planning in various ways; the nature of the 

tone, the use of gestures, the appropriate speech to present for the purpose of the situation to be 

presented.  Students are able to use presentation techniques to present in various ways whether it 

is offering to raise money with investors, presentation for sale, presentation for information, etc. 

 

กสจ.573 นพลักษณ์ศำสตร์ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจ  3 (3 - 0 - 6) 

EPT 573 Enneagram for Entrepreneurs  

      ศึกษำศำสตร์แห่งกำรท ำควำมเข้ำใจชีวิตจิตวิญญำณภำยในของตนเอง บุคลิก ควำมนึกคิด และกำร

แสดงออกของตนเอง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในขั้นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรรู้จักตนเองและเข้ำใจ

ผู้อ่ืน และเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน ท ำให้เข้ำใจถึงเหตุ

แห่งแรงจูงใจในชีวิตอันจะน ำไปสู่กำรกระท ำของบุคคลแต่ละคน อีกทั้งยังสำมำรถน ำเอำศำสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้ในกำร



บริหำรคน และกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อส่งเสริมศักยภำพที่จะช่วยท ำให้ตนเองมีควำมสุขเมื่ออยู่ในสังคม และช่วย

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำงทีมงำน เพื่อนร่วมงำน และครอบครัว  

         The study of the science of understanding the inner life of one's own self, thoughts, 

and expressions. As well as linking up with others, in the beginning, to make it easier to know oneself 

and to understand others.  The course is to prepare entrepreneurs to learn about themselves and 

others. The course encourages them to understand the motives of life that lead to individual actions. 

It can also be applied to the science of applied management and counseling to promote the 

potential to make themselves happy in society. Also, it helps build a better understanding between 

the team, colleagues, and family. 

 
กสจ.574 อัญมณีศำสตร์ส ำหรับชีวิตและธุรกิจ                        3 (3 - 0 - 6) 

EPT 574 Gemology for Life and Business  

      ศึกษำหลักกำรพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์อัญมณี และหินสีล้ ำค่ำด้วยวิธีกำรและเครื่องมืออย่ำงง่ ำย ทั้งนี้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรเลือกสรรอัญมณีมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน เพื่อเสริมบุคลิกภำพของกำรเป็น

ผู้น ำและนักธุรกิจ นอกจำกนี้ ผู้เรียนยังสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้กับกำรด ำเนินธุรกิจหรือกำรสร้ำงธุรกิจ

ใหม่ เป็นต้น  

     The study of the basic principles in gems analysis and precious stone with simple 
methods and tools, so that students can have the basic knowledge of the selection of gems to use 
in daily life to enhance the personality of being a leader and a businessman. The students can also 
apply the knowledge gained to the business or create a new business. 

 
กสจ.575 กำรจัดกำรสุขภำพและควำมสุขสมบูรณ์ 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 575 Health and Wellness Management  

      ศึกษำหลักกำร และเทคนิคกำรดูแลสุขภำพ กำรทำนอำหำรให้ถูกหลักโภชนำกำร กำรผ่อนคลำย

ร่ำงกำย และจิตใจ และกำรลดควำมตึงเครียด เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยและจิตให้สมดุลกับพลังกำยและพลงั

ควำมคิดที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจในแต่ละวัน  อีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมพลังกำยและพลังจิตแห่งกำรด ำเนิน

ชีวิตในโลกธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำวะร่ำงกำยและจิตใจ นอกจำกนี้ผู้ศึกษำยังจะได้รับกำรฝึกฝนกำรปฏิบตัิโยคะ กำร

ท ำสมำธิ กำรร ำมวยจีน และกำรนวดกดจุดเพื่อคลำยเครียด ซึ่งผู้เรียนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 



     The study of the principles and techniques of health care, nutrition, how to relax body 

and mind, and relieving tension.  The course prepares the physical and mental to balance the 

physical and mental energy used in daily business running.  Also, it stimulates and promotes the 

physical and mental powers of living in the business world in accordance with physical and mental 

conditions.  In addition, the students will also be trained in yoga, meditation, Chinese boxing, and 

reflexology to relieve stress. The students can apply these to their daily lives. 

 

กสจ.576 นรลักษณ์ศำสตร์และฮวงจุ้ย 3 (3 - 0 - 6) 

EPT 576 Physiognomy and Fengshui  

      ศึกษำหลักวิชำนรลักษณ์ศำสตร์ ได้แก่ กำรแปลควำมหมำยของลักษณะรูปร่ำงและหน้ำตำทั้งห้ำประกำร 

ได้แก่ คิ้ว หู ตำ จมูก ปำกและส่วนประกอบจำกใบหน้ำ รูปร่ำง อิริยำบถต่ำงๆ เช่น กำรเดิน ยืน นั่ง ลุก นอน กำรพูด 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำท ำงำนให้มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน รวมถึง

กำรใช้หลักนรลักษณ์ศำสตร์ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ นอกจำกนี้ยังศึกษำถึงหลักกำรขั้นพื้นฐำนของวิชำฮวงจุ้ยใน

เชิงควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้ประกอบกำรจัดองค์กำรส ำนักงำน 

     The study of the principles of Nalaksatth which is the interpretation of the shape and 

appearance of the five aspects of the eyebrows, ears, eyes, nose, mouth, and facial components, 

shapes such as walking, sitting, lying, talking to use as information for consideration in the qualified 

candidate’ s selection to work.  It includes the use of business ethics in business negotiation.  They 

also study the basic principles of Feng Shui in the knowledge of natural sciences and the relationship 

between humans and nature and the environment for office organization. 

 

กสจ.577 กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์    3 (3 - 0 - 6) 

EPT 577 Real Estate Management  

                 กำรเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ เช่น กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ในเขตตัวเมือง  

กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ กำรจัดกำรและกำรตลำดเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

กฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนในอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ 

และกำรประเมินรำคำของอสังหำริมทรัพย์   



                 The study of real estate management concepts such as urban property management, 

controlling and maintenance, management and marketing of condominiums, legal issues related to 

real estate industry, technical and infrastructure issues in the real estate industry, and real estate 

valuation. 

 

กสจ.578 สังคมปฏิสัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ  3 (3 - 0 - 6) 

EPT 578 Social Interaction and Personality Development  

                ศึกษำกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลิกภำพของกำรเป็นนักธุรกิจมืออำชีพ เรียนรู้กำรเข้ำสังคมอย่ำงมั่นใจ
และถูกต้องตำมกำลเทศะด้วยกิจกรรมต่ำงๆ ที่เหมำะสม มำรยำทกำรเข้ำสังคม มำรยำทบนโต๊ะอำหำร กำรปรับปรุง
บุคลิกภำพในด้ำนกำรแต่งกำยให้เหมำะสมของสุภำพบุรุษและสุภำพสตรี กำรบ ำรุงรักษำสุขภำพ กำรวำงตัว 
      The study of how to develop self- personality in order to be a professional business 
person, how to appropriately interact with confidence, social etiquette, table manner, appropriate 
grooming for both male and female, and how to behave in society. 

 

 

 

 

 

 


