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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : xxxx 

ภาษาไทย : หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven  

  Entrepreneurship 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) 

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Innovation-Driven  

  Entrepreneurship) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

 

3. วิชาเอก 

สาขาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

 

4. จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

                                                                               หลักสูตรปกต ิ

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    132  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ    21 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   9 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ      96  หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาแกน     27 

ข. กลุ่มวิชาเอก     69 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  24 

กลุ่มวิชาเอกเชิงปฏิบัติการ  45 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

 

 รายวิชาในสาขาการประกอบการที่ขับเคลือ่นโดยนวัตกรรม 

ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไข 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

GE001  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ    3(3-0-6) 

(Thai for Careers) 

GE002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*  3(3-0-6) 

(English for Communication 1*) 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*  3(3-0-6)  ศึกษาก่อน GE002* 

(English for Communication 2*)    หรือคะแนน TOEIC  

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน GE003* 

(English for Communication in Careers 1*)   หรือคะแนน TOEIC  

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน GE004* 

(English for Communication in Careers 2*)   หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) 

จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไข 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

GE101  การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

 

3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Course) 

จ านวน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไข 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

GE201  การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

 

ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จานวนรวม 96 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จ านวน 9 วิชา รวม 27 หน่วยกติ 
รหัสวิชา  รายวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA201  หลักการตลาด    3 (3-0-6) 

(Principles of Marketing) 

BA205  การเงินธุรกิจ    3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน AC914 

(Business Finance) 

BA208  พฤติกรรมองค์การ    3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior) 

BA304  การจัดการการปฏิบัติการ   3 (3-0-6) 

(Operations Management) 

BA402  การจัดการเชิงกลยุทธ์   3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 

AC914  หลักการบัญชี    3 (3-0-6) 

(Principles of Accounting) 

EC914  หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3 (3-0-6) 

(Principles of Economics for Business) 
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รหัสวิชา  รายวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM305  การเจรจาต่อรอง    3 (3-0-6) 

(Negotiation) 

BM309  การบริหารการสื่อสารในองค์การ  3 (3-0-6) 

(Organization Communication Management) 

 

  ข. กลุ่มวิชาเอก จ านวน 69 หน่วยกิต 

   วิชาเอกบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  รายวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BZ101  รากฐานการประกอบการ   3 (3-0-6) 

(Foundation of Entrepreneurship) 

BZ102  รูปแบบธุรกิจเชิงดิจิทัล   3 (3-0-6) 

(Digital Business Model) 

BZ201  การออกแบบโดยใช้ผู้ใช้เป็นหลัก  3 (3-0-6) 

(User Center Design) 

BZ202  นวัตกรรมด้านอาหาร   3 (3-0-6) 

(Food Innovation) 

BZ301  นิทรรศการเชิงนวัตกรรม   3 (3-0-6) 

(Innovative Event) 

BZ302  การผจญภัยในท้องถิ่น   3 (3-0-6) 

(Rural Venture) 

BZ401 โครงสร้างการสร้างธุรกิจไอดีอี:  3 (3-0-6) 

การเงินและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 

(Structures of IDE Ventures: Entrepreneurial Finance and Law) 

BZ402  การออกสู่ภูมิภาค    3 (3-0-6) 

(Go Regional) 
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วิชาเอกเชิงปฏิบัติการ จ านวน 45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  รายวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BZ801 กระบวนการการประกอบการ   3 (2-2-5) 

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

(IDE Process Action Learning) 

BZ802  การค้นหาส ารวจปัญหาและโอกาส  3 (2-2-5) 

(Problem and Opportunity Exploration) 

BZ803  การค้นหาส ารวจนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 

(Innovation and Technology Exploration) 

BZ804  การปฎิบัติการไอดีอีด้านดิจิทัลในเมืองและไอโอที 3 (2-2-5) 

(IDE Action: Digital City and IOT) 

BZ805  การทดลองโครงการด้านดิจิทัลในเมืองและไอโอที 3 (0-9-0) 

(Digital City and IOT Experimental Project) 

BZ806  การปฏิบัติการไอดีอีด้านนวัตกรรมอาหารในเมือง 3 (2-2-5) 

(IDE Action: Urban Innovation Food) 

BZ807  การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมอาหารในเมือง 3 (0-9-0) 

(Urban Innovation Food Experimental Project) 

BZ808 การปฏิบัติการไอดีอีด้านนวัตกรรมศิลปะ 3 (2-2-5) 

และวัฒนธรรมในเมือง 

(IDE Action: Urban Innovation Art and Culture) 

BZ809 การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมศิลปะ 3 (0-9-0) 

และวัฒนธรรมในเมือง 

(Urban Innovation Art and Culture Experimental Project) 

BZ810  การปฏิบัติการไอดีอีด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5) 

(IDE Action: Rural Innovation) 

BZ811  การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 3 (0-9-0) 

(Rural Innovation Experiment Project) 

BZ812  การก่อตั้งโครงการไอดีอี   3 (2-2-5) 

(IDE Founding) 

BZ813  การด าเนินงานโครงการไอดีอี   3 (0-9-0) 

(IDE Execution) 

BZ814  การขยายตัวและการออกสู่ภูมิภาค  3 (3-0-6) 

(Expansion and Internationalization to Region) 
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รหัสวิชา  รายวิชา     หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BZ815  โครงการสารวจโอกาสในอาเซียน  3 (0-9-0) 

(Exploration Project in ASEAN) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ มีจ านวน 3 กลุ่มวิชา นกัศึกษาตอ้งเรียน จ านวน 96 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกจิ จ านวน 27 หน่วยกิต 

BA201  หลักการตลาด    3 (3-0-6) 

(Principles of Marketing) 

ความหมายและความส าคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและ

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้าและบริการ

ในใจผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด การน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้              

ในส่วนประสมทางการตลาด 

 

BA205  การเงินธุรกิจ    3 (3-0-6) 

(Business Finance) 

บทบาท หน้าที่ และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผน

และการตัดสินใจด้านการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุน

เงินทุน การตัดสินใจลงทุน การจัดท างบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน       

การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล 

 

BA208  พฤติกรรมองค์การ   3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior) 

แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการท างาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ภาวะผู้น า   

กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การบริหารความขัดแย้ง อ านาจและการเมือง และ 

พฤติกรรมระดับองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์การ 
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BA304  การจัดการการปฏิบัติการ   3 (3-0-6) 

(Operations Management) 

ลักษณะและความส าคัญของการบริหารการจัดการ การผลิต การพยากรณ์      

ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบริการ การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือก

ท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การบริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ   

ด้านคุณภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้า

คงเหลือ ระบบการบ ารุงรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ง และ  

การใช้โปรแกรมสั่งซื้อเข้าช่วยในการจัดการด้านการผลิต 

 

BA402  การจัดการเชิงกลยุทธ์   3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละ

ระดับในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติ การควบคมุและประเมินผลกลยุทธ์ 

 

AC914  หลักการบัญชี    3 (3-0-6) 

(Principles of Accounting) 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด า เนินงานและ

ฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีการบัญชี

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

EC914  หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3 (3-0-6) 

(Principles of Economics for Business) 

หลักพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นสาหรับธุรกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค แนวคิด

และการค านวณรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ 

การเงิน การธนาคารระหว่างประเทศและปัญหาเศรษฐกิจและนโยบาย แนวคิดเกี่ยวกับ     

อุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้งราคาผลผลิต โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการ

ตัดสินใจ 
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BM305  การเจรจาต่อรอง   3 (3-0-6) 

(Negotiation) 

แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์องค์ประกอบที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง 

ศิลปะการเจรจาและจรรณยาบรรณในการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ใน

การเจรจาต่อรอง 

 

BM309  การบริหารการสื่อสารในองค์การ  3 (3-0-6) 

(Organization Communication Management) 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่อสาร 

การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธ์การสื่อสาร 

 

ข. กลุ่มวิชาเอก จ านวน 69 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต 

BZ101  รากฐานการประกอบการ   3 (3-0-6) 

(Foundation of Entrepreneurship) 

รากฐานการประกอบการ ความหมาย คุณลักษณะ ของการประกอบการ นวัตกรรม

กับการประกอบการ รูปแบบและความแตกต่างระหว่างนวัตกรรม นวัตกรรมที่เกิดขึ้น      

จากผู้ใช้ บริบทของนวัตกรรม หลักการประกอบการ คุณลักษณะ ทักษะและความสามารถ

ของผู้ประกอบการ การแสวงหาและประเมินโอกาส อุปสรรคของการประกอบการ ทฤษฎี  

ในการประกอบการ แนวคิดการประกอบการ เครือข่ายทางสังคมกับการประกอบการ      

การประกอบการเพื่อสังคม การประกอบการระหว่างประเทศ การเงินและการระดมทุน

เกี่ยวกบัการประกอบการเบ้ืองต้น และรากฐานเกี่ยวกับการประกอบการในองค์กร 

 

BZ102  รูปแบบธุรกิจเชิงดิจิทัล   3 (3-0-6) 

(Digital Business Model) 

รูปแบบธุรกิจดิจิทัลได้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆในด้านการสื่อสาร 

การขนส่ง และการค้าปลีกอย่างไม่สามารถหยุดยั้งได้ ทั้งนี้วิชานี้จะศึกษาพื้นฐานความเข้าใจ

ในการใช้ดิจิทัลกับการด าเนินธุรกิจ รูปแบบธุรกิจดิจิทัลด้านต่างๆ เศรษฐกิจดิจิทัลและ     

การเปลี่ยนทางการแข่งขัน การเข้าใจเครื่องมือทางด้านดิจิทัล สิ่งที่ส าคัญและองค์ประกอบ
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ของธุรกิจดิจิทัล การเข้าใจรูปแบบธุรกิจและการน าดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน อีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของธุรกิจดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น อาลีบาบ่า (Alibaba) 

อเมซอน (Amazon) ไลน์  (Line) วีแชท  (weChat) และ แกร็บ  (Grab) ซึ่ งได้มี การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการท าธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนา

ธุรกิจดิจิทัลใหม่เพื่อที่สามารถแข่งขันได้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซึ่งไม่ว่าธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนใดสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากการน าเอา     

กลยุทธ์ทางดิจิทัลไปใช้ส าหรับการสื่อสาร การกระจายสินค้า และการสร้างชุมชน 

 

BZ201  การออกแบบโดยใช้ผู้ใช้เป็นหลัก  3 (3-0-6) 

(User Center Design) 

หนึ่งในส่วนส าคัญของแนวคิดหรือมายเซ็ทของการประกอบการที่ขับเคลื่อน       

ด้วยนวัตกรรมที่มีการต้ังค าถามและหาค าตอบของ “คุณค่าส าหรับใคร” โดยผ่านการทดสอบ

ที่หลากหลายในการยืนยันค าถามและสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาและน าเสนอคุณค่า       

ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้การออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการและ         

ชุดเครื่องมือที่ช่วยท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ค าถามส าคัญต่างๆ ได้แก่ มนุษยวิทยา        

ที่จะเข้าใจสถานการณ์ของผู้ใช้และความต้องการ ค้นหาเชิงลึก การคิดเชิงแตกต่างเพื่อสร้าง

แนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ และการท าต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 

BZ202  นวัตกรรมด้านอาหาร   3 (3-0-6) 

(Food Innovation) 

ศึกษาถึงห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร นวัตกรรมในแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหาร 

แนวคิดทางด้านนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างคุณค่าให้แก่อาหาร ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับธุรกิจ

อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า นวัตกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ประเภทของนวัตกรรม

ทางด้านอาหาร อาหารกับประชากรโลก และอนาคตของอาหารโลกกับการขับเคลื่อน

นวัตกรรมด้านอาหาร 
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BZ301  นิทรรศการเชิงนวัตกรรม   3 (3-0-6) 

(Innovative Event) 

แนวคิดของการจัดงานเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้เข้างาน การออกแบบจัดงานในรูปแบบ

ใหม่ การเข้าใจเกี่ยวกับความใหม่กับงานนิทรรศการ ตัวอย่างเช่น Burning Man ซึ่งเป็น

นิทรรศการที่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ความเข้าใจในการประสานงานในการจัดงานอีเว็นท์ 

องค์กรและการประสานงาน นวัตกรรมและสิ่งใหม่รวมไปถึงรูปแบบการจัดงาน 

 

BZ302  การผจญภัยในท้องถิ่น   3 (3-0-6) 

(Rural Venture) 

การผจญภัยกับการประกอบการในบริบทท้องถิ่น การเข้าใจปัญหาท้องถิ่น 

การศึกษาหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นที่สร้างผลกระทบเชิ งบวก การเข้าไป

สัมภาษณ์คนในท้องถิ่น และสรุปประเด็นปัญหาและโอกาส การหาแนวทางการแก้ไขสาหรับ

คนในท้องถิ่น และการทดลองใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา ตัวอย่าง องค์กรที่มีนวัตกรรม      

ในท้องถิ่นและธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในท้องถิ่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ความแตกต่าง

ระห ว่ า งน วั ตก รรมท้ อ งถิ่ น  (Rural Innovation) และนวั ตก รรม ใน เมื อ ง  (Urban 

Innovation) 

 

BZ401  โครงสร้างการสร้างธุรกิจไอดีอี:  3 (3-0-6) 

การเงินและกฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ 

(Structures of IDE Ventures: Entrepreneurial Finance and Law) 

การริเริ่มโอกาสทางการประกอบการจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงมุมมองด้านการเงินและ

กฎหมายของธุรกิจ ในวิชานี้นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดในการเริ่มต้น   

การเติบโต และการออกจากธุรกิจทั้งในแง่ด้านกฎหมายและการเงิน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ร่วมลงทุน สัญญา การควบกิจการ การออกหุ้นสาธารณะ และการล้มละลาย รูปแบบ      

การจัดตั้ งธุรกิจไอดีอี  การจัดสรรหุ้ นส่วนและหน้าที่  เข้ าใจถึ งแหล่งเงินทุนต่างๆ               

ในแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาการของผู้ประกอบการ (The Stages of Entrepreneurial 

Development) แนวทางการระดมทุน การจัดการแหล่งเงินทุน นักลงทุนแองเจล (Angel 

Investors) ธุ รกิ จ เงิน ร่ วมทุ น  (Venture Capital) การระดมทุ นจากชุมชนผ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) การเสนอขายหุ้นใหม่

ให้กับประชาชน (Initial Public Offering: IPO) 
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BZ402  การออกสู่ภูมิภาค   3 (3-0-6) 

(Go Regional) 

การขยายตัวออกสู่ภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรคการออกสู่ภูมิภาค รูปแบบในการ

ออกและขยายตัวสู่ต่างประเทศ การส ารวจ ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรมและ

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การหาพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาค พื้นฐานความเข้าใจ          

การประกอบการระหว่างประเทศ โอกาสในการขยายออกสู่ภูมิภาค ภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียง

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว เมียนม่า และเวียดนาม มีประชากรรวมกันกว่า 250 

ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าของโลกโดยเฉลี่ย ซึ่งในแง่ทางด้านการเมืองภูมิภาค

ได้มีการเปิดประเทศด้วยโครงการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญซึ่งมีศักยภาพส าหรับผู้ประกอบการไอดีอี โดยในวิชานี้จะพิจารณาถึงปัจจัยทั้งทางด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านอื่นๆ ที่จะสร้างโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไอดีอี        

ในอนาคต 

 

  วิชาเอกเชิงปฏิบัติการ จ านวน 45 หน่วยกิต 

BZ801  กระบวนการการประกอบการ  3 (2-2-5) 

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

(IDE Process Action Learning) 

กระบวนการการส ารวจ การค้นหา การทดลองและการด า เนินการด้ าน             

การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากโอกาส การส ารวจโอกาส 

การสร้างแนวคิดการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและ

รากฐานขององค์ความรู้เบื้องต้นด้านไอดีอีหรือการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม    

ที่จะผลักดันให้ ศึกษาผ่านเครื่องมือ 24 ขั้นตอนแห่งการสร้างธุรกิจและความเข้าใจถึ    

งอุปสรรคในการสร้างการประกอบการที่ขับเคลื่่อนโดยนวัตกรรม 

 

BZ802  การค้นหาสารวจปัญหาและโอกาส 3 (2-2-5) 

(Problem and Opportunity Exploration) 

กระบวนการค้นหา ส ารวจ ปัญหาและโอกาส การตั้งข้อสังเกต การสนทนา        

การสืบค้น รูปแบบการค้นหา การตกผลึกปัญหา โดยส ารวจในชุมชนห้วยขวางเพื่อเป็น

กรณีศึกษา การค้นหาส ารวจผ่านเครื่องมือต่างๆ ความส าคัญของการส ารวจและค้นหา      
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กับการประกอบการ การฝึกปฏิบัติในการส ารวจปัญหาและตกผลึกด้านโอกาสทางการ

ประกอบการ 

 

BZ803  การค้นหาสารวจนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 

(Innovation and Technology Exploration) 

ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความแตกต่างของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การค้นหาเทคโนโลยีที่มีอยู่ ตั วอย่างนวัตกรรม การค้นหาและการส ารวจ

เทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรม ประเภทของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีกับ

ความเป็นไปได้ในด้านนวัตกรรม ผู้ใช้กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

BZ804  การปฏิบัติการไอดีอีด้านดิจิทัลในเมือง 3 (2-2-5) 

และไอโอท ี

(IDE Action: Digital City and IOT) 

การปฏิบัติการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) จะใช้เป็นแกน    

ในการพัฒนาวิชาการประกอบการและให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงโดยน าเอา

แนวคิดด้านไอดีอีมาใช้ ซึ่งชุดวิชาการปฏิบัติการจะสร้างและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

เพื่อใช้ในการพัฒนาและใช้เครื่องมือทางไอดีอี โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในด้านดิจิทัล

ใน เมื อง (Digital City) และไอโอที  ( IOT: Internet of Thing) เพื่ อ ใช้ ในการ

สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการประกอบการไอดีอี 

 

BZ805  การทดลองโครงการด้านดิจิทัลในเมือง 3 (0-9-0) 

และไอโอท ี

(Digital City and IOT Experimental Project) 

การด าเนินโครงการ เพื่อทดลองควบคู่ไปกับการปฏิบัติการการประกอบการ          

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) โดยมุ่งเน้นการท าโครงการในด้านดิจิทัลในเมือง (Digital 

City) และไอโอที (IOT: Internet of Thing) เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการ

ประกอบการไอดีอี ที่แก้ไขปัญหาในเมืองผ่านดิจิทัล เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ             

ที่เชือ่มโยงกับดิจิทัล โดยจะต้องจัดท าโครงการเพ่ือน าเสนอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

เมือง 
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BZ806  การปฏิบัติการไอดีอีด้านนวัตกรรมอาหาร 3 (2-2-5) 

ในเมือง 

(IDE Action: Urban Innovation Food) 

การปฏิบัติการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) จะใช้เป็นแกน    

ในการพัฒนาวิชาการประกอบการและให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงโดยน าเอาแนวคิดด้าน

ไอดีอีมาใช้ ซึ่งชุดวิชาการปฏิบัติการจะสร้างและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการพัฒนา

และใช้ เครื่องมือทางไอดีอี  โดยมุ่ งเน้นความเข้าใจในด้านนวัตกรรมอาหารในเมือง        

(Urban Innovation Food) เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการประกอบการ  

ไอดีอ ี

  

BZ807  การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร 3 (0-9-0) 

ในเมือง 

(Urban Innovation Food Experimental Project) 

การด าเนินโครงการ เพื่อทดลองควบคู่ ไปกับการปฏิบัติการการประกอบการ          

ที่ขับเคลื่อนโดยนวตักรรม (ไอดีอี) โดยมุ่งเน้นการท าโครงการในด้านนวัตกรรมอาหารในเมือง 

(Urban Innovation Food Experiment) เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนา     

การประกอบการไอดีอี ที่แก้ไขปัญหาในเมืองในด้านอาหาร ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านอาหาร โดยค านึงถึงปัญหาตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะต้องจัดท า

โครงการเพื่อน าเสนอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง 

 

BZ808  การปฏิบัติการไอดีอีด้านนวัตกรรมศิลปะ 3 (2-2-5) 

และวัฒนธรรมในเมือง 

(IDE Action: Urban Innovation Art and Culture) 

การปฏิบัติการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) จะใช้เป็นแกนใน

การพัฒน าวิชาการประกอบการและให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงโดยน าเอาแนวคิดด้าน    

ไอดีอีมาใช้ ซึ่งชุดวิชาการปฏิบัติการจะสร้างและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการพัฒนา

และใช้เครื่องมือทางไอดีอี โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในด้านนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม     

ในเมือง (Urban Innovation Art and Culture) เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางการ

พัฒนาการประกอบการไอดีอ ี

 



มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

BZ809  การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมศิลปะ 3 (0-9-0) 

และวัฒนธรรมในเมือง 

(Urban Innovation Art and Culture Experimental Project) 

การด าเนินโครงการ เพื่อทดลองควบคู่ ไปกับการปฏิบัติการการประกอบการ          

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) โดยมุ่งเน้นการท าโครงการในด้านนวัตกรรมศิลปะและ

วัฒนธรรมในเมือง (Urban Innovation Art and Culture Experiment) เพื่อใช้ในการ

สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการประกอบการไอดีอี ที่แก้ไขปัญหาในเมืองผ่านการใช้ศิลปะ

และวัฒนธรรมเพื่อผสมผสานสร้างนวัตกรรมแนวใหม่ โดยค านึงถึงการปฎิสัมพันธ์กับชุมชน

และจิตใจ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ โดยจัดท าโครงการเพื่อน าเสนอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น     

ในชุมชนเมือง 

 

BZ810  การปฏิบตัิการไอดีอีด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5) 

(IDE Action: Rural Innovation) 

การปฏิบัติการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) จะใช้เป็นแกนใน

การพัฒนาวิชาการประกอบการและให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงโดยน าเอาแนวคิดด้าน   

ไอดีอีมาใช้ ซึ่งชุดวิชาการปฏิบัติการจะสร้างและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการพัฒนา

และใช้ เครื่องมือทางไอดีอี  โดยมุ่ งเน้นความเข้าใจในด้านนวัตกรรมท้องถิ่น (Rural 

Innovation) เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการประกอบการไอดีอี 

 

BZ811  การทดลองโครงการด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 3 (0-9-0) 

(Rural Innovation Experimental Project) 

การด าเนินโครงการ เพื่อทดลองควบคู่ ไปกับการปฏิบัติการการประกอบการ          

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) โดยมุ่งเน้นการท าโครงการในด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 

(Rural Innovation Experiment) เพื่ อ ใช้ ในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาการ

ประกอบการไอดีอี ที่แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นที่ผ่านนวัตกรรมในบริบทของท้องถิ่น การเข้าใจ

เครื่องมือและบริบทในท้องถิ่น โดยจัดท าโครงการเพื่อน าเสนอและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น     

ในท้องถิ่น 
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BZ812  การก่อตั้งโครงการไอดีอี   3 (2-2-5) 

(IDE Founding) 

การเริ่มตั้งโครงการของนักศึกษาที่สนใจ การรวบรวมทีมงานเพื่อด าเนินโครงการ 

การจัดตั้งบริษัทหรือธุรกิจ การด าเนินโครงการไอดีอี การบริหารโครงการที่นักศึกษาสนใจ 

รูปแบบการจัดตั้ง ข้อดีข้อเสียการจัดตั้ง การรวบรวมทีมงานในการก่อต้ังโครงการ 

 

BZ813  การด าเนินงานโครงการไอดีอี  3 (0-9-0) 

(IDE Execution) 

การด าเนินโครงการที่นักศึกษาสนใจ โดยด าเนินการการปฏิบัติการการประกอบการ

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (ไอดีอี) โดยมุ่งเน้นการท าโครงการที่นักศึกษาเห็นปัญหา โอกาส 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีศักยภาพ จากปฏิบัติจริงเพื่อสร้างไอดีอีให้เกิดขึ้น 

 

BZ814  การขยายตัวและการออกสู่ภูมิภาค 3 (3-0-6) 

(Expansion and Internationalization to Region) 

รูปแบบการขยายตัว และการท าซ้ า แนวทางการออกสู่ภูมิภาค การค้นหาข้อมูล 

ปัจจัยความส าเร็จ ในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคอาเซียน การส ารวจ ค้นหาโอกาส        

ในระดับภูมิภาค การหาพันธมิตรร่วม การสร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

 

BZ815  โครงการส ารวจโอกาสในอาเซียน  3 (0-9-0) 

(Exploration Project in ASEAN) 

การส ารวจพื้นที่ในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อค้นหาปัญหา โอกาส และแนวทาง     

ในการขยายตัวออกสู่ภูมิภาค เป็นการลงพื้นที่ส ารวจในประเทศอาเซียนเป้าหมาย การค้นหา

แนวทางการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรในโครงการ IDE ที่จะสร้างศักยภาพทางการ

ขยายตัว การเข้าใจบริบทของอาเซียนผ่านการส ารวจ สังเกต และค้นหา ในพื้นที่จริง 
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แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาหลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE101 การประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3 (3-0-6) - 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1  

3 (3-0-6) - 

BZ101 รากฐานการประกอบการ  3 (3-0-6) - 

BZ801 กระบวนการการ
ประกอบการที่ขับเคลื่อน
โดยนวัตกรรม  

3 (2-2-5) - 

BA201 หลักการตลาด  3 (3-0-6) - 

BM309 การบริหารการสื่อสารใน
องค์การ  

3 (3-0-6) - 

รวม 18 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรอื คะแนน 
TOEIC หรอืเทยีบเท่าตามเกณฑท์ี่กา

หนด 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 (3-0-6) - 

BZ102 รูปแบบธุรกิจเชิงดิจิทัล  3 (3-0-6) - 

BZ802 การค้นหาส ารวจปัญหา
และโอกาส  

3 (2-2-5) - 

BZ803 การค้นหาส ารวจนวัตกรรม
และเทคโนโลยี  

3 (2-2-5) - 

BA208 พฤติกรรมองค์การ  3 (3-0-6) - 

รวม 18 



มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 1  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003. หรอื คะแนน 
TOEIC หรอืเทยีบเท่าตามเกณฑท์ี่กา

หนด 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทาง
ดิจิทัลและการโค้ด  

3 (3-0-6) - 

BZ201 การออกแบบโดยใช้ผู้ใช้
เป็นหลัก  

3 (3-0-6) - 

BZ804 การปฎิบัติการไอดีอีด้าน
ดิจิทัลและไอโอทีในเมือง  

3 (2-2-5) - 

BZ805 การทดลองโครงการด้าน
ดิจิทัลและไอโอทีในเมือง  

3 (0-9-0) - 

EC914 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3 (3-0-6) - 

รวม 18 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 2  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรอื คะแนน 
TOEIC หรอืเทยีบเท่าตามเกณฑท์ี่กา

หนด 

BZ202 นวัตกรรมด้านอาหาร  3 (3-0-6) - 
BZ806 การปฏิบัติการไอดีอีด้าน

นวัตกรรมอาหารในเมือง  
3 (2-2-5) - 

BZ807 การทดลองโครงการด้าน
นวัตกรรมอาหารในเมือง  

3 (0-9-0) - 

AC914 หลักการบัญชี  3 (3-0-6) - 

วิชาเลือกเสรี (1) 3 (3-0-6) - 

รวม 18 

 

 

 



มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

BZ301 นิทรรศการเชิงนวัตกรรม  3 (3-0-6) - 

BZ808 การปฏิบัติการไอดีอีด้าน
นวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมในเมือง  

3 (2-2-5) - 

BZ809 การทดลองโครงการด้าน
นวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมในเมือง  

3 (0-9-0) - 

BA205 การเงินธุรกิจ  3 (3-0-6) - 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3 (3-0-6) - 

วิชาเลือกเสรี (1) 3 (3-0-6) 

รวม 18 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

BZ302 การผจญภัยในท้องถิ่น  3 (3-0-6) - 

BZ810 การปฏิบัติการไอดีอีด้าน
นวัตกรรมท้องถิ่น  

3 (2-2-5) - 

BZ811 การทดลองโครงการด้าน
นวัตกรรมท้องถิ่น  

3 (0-9-0) - 

BA304 การจัดการการปฏิบัติการ  3 (3-0-6) - 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3 (3-0-6) 
รวม 15 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน  

BZ401 โครงสร้างการสรา้งธุรกิจไอ
ดีอี: การเงินและกฎหมาย
สาหรับผู้ประกอบการ  

3 (3-0-6) - 

BZ812 การก่อตั้งโครงการไอดีอี  3 (2-2-5) - 

BZ813 การดาเนินงานโครงการไอ
ดีอี  

3 (0-9-0) - 

BM305 การเจรจาต่อรอง  3 (3-0-6) - 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3 (3-0-6) - 

รวม 15 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

BZ402 การออกสู่ภูมิภาค  3 (3-0-6) - 

BZ814 การขยายตัวและการออกสู่
ภูมิภาค  

3 (2-2-5) - 

BZ815 โครงการสารวจโอกาสใน
อาเซียน  

3 (0-9-0) - 

BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6) - 

รวม 12 

 

หมายเหตุ: - คณะบริหารธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศ

แจ้งให้นักศึกษาทราบ 

- นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 

 

 

 

 
 


