ZBS01
Decoding Start-up
ถอดรหัส Start-up

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาภาพรวมและองค์ประกอบ การทํา
ธุรกิจ Start-up บ่มเพาะ การสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจ การใช้สอการ
ื
ตลาดดิจท
ิ ัล การจัดการด้านการเงิน
และการระดมทุน

รายละเอียดชุดวิชา
1.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
2.การตลาดดิจท
ิ ัล
3.การระดมทุนสําหรับธุรกิจ
Start-up

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถอธิบายลักษณะของการบริหารธุรกิจขันพืนฐาน การจัดองค์กร โดยใช้นวัตกรรรม
เข้ามามีสว่ นร่วม และสามารถออกแบบงาน วางแผน และจําแนกประเภทของธุรกิจได้

2. สามารถวางแผนการตลาดให้กบ
ั กิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างกําไรให้กบ
ั องค์กรผ่านช่องทางการตลาดยุคดิจท
ิ ล
ั
3. สามารถวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพือการตัดสินใจในการลงทุนและจัดหาเงินทุนให้กบ
ั องค์กรได้
4. สามารถจัดทําแผนธุรกิจ Start-up ทางด้านการจัดการ การตลาด การเงิน

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน รวม 100

คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS02
Know
o the Profit,
ow
Profi
f t,
fi
t Know
o the Loss,
ow
The Business Survives
รูก
้ ําไร รูข
้ าดทุน ธุรกิจอยูร
่ อด

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักการบัญชีและวิธก
ี าร
บันทึกบัญชีสาํ หรับการรายงานทาง
การเงิน ระบบบัญชีต้นทุนและการใช้
ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการบัญชี
2.การบัญชีเพือการจัดการ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. อธิบายและคํานวณกําไรและขาดทุนของธุรกิจ

2. อธิบายและคิดคํานวณต้นทุนเพือใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจในอนาคต

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS03
Business Health Check
ตรวจสุขภาพธุรกิจ

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
การวางแผนภาษีอากรทีเกียวกับ
การประกอบธุรกิจ และใช้เครืองมือใน
การวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอืนเพือการตัดสินใจใน
อนาคต

รายละเอียดชุดวิชา
1.การวางแผนภาษีอากร
2.สุขภาพธุรกิจกับงบการเงิน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. อธิบายและวางแผนภาษีอากรทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ

2. อธิบายและประเมินสถานะทางการเงินจากการประกอบธุรกิจได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS04
How to Win in Sales
ขายยังไงไม่ให้เจ๊ง
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
เนือหาของโมดูลเปนการเริมต้นการเรียนรู ้
วิธค
ี ิดในมุมมองของนักการตลาด การวิจย
ั
และแสวงหาความรูใ้ หม่ด้านการตลาด
อันประกอบด้วยส่วนของ ลูกค้า สินค้า
คู่แข่ง โปรแกรมทางการตลาด อย่างมี
ระเบียบแบบแผนการทดลองสร้างสินค้า
ต้นแบบทีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาด และศึกษาองค์ความรูเ้ ฉพาะ
สําหรับผูท
้ ีเตรียมการทีจะดําเนินกิจการ
ของตนเอง

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการตลาดสมัยใหม่
2.การวิจย
ั การตลาด
3.นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
กลยุทธ์ตราสินค้า

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายด้านการตลาดทีจะนําไปใช้ในการ
ดําเนินกิจการได้อย่างมีระเบียบแบบแผน
2. สามารถทําให้สน
ิ ค้าบริการของกิจการเปนทีต้องการ
ของลูกค้า

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การขายและการตลาด (Sale, Advertising, Digital marketing)

ZBS05
Marketing Machine
เครืองจักรการตลาด
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
เนือหาโมดูลเริมต้นจากการอธิบาย
แนวคิดของการใช้เครืองมือทางดิจท
ิ ัล
ในงานด้านการตลาด การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
เพือแสวงหาความรูใ้ หม่ทีเปนประโยชน์
ในการดําเนินการทางการตลาดทังใน
ส่วนของการทํานาย การแสดงผลให้
เข้าใจสารสนเทศได้ง่าย เมือเข้าใจ
แนวคิดทังหมดแล้วจะเปนเนือหาของ
เทคโนโลยีปจจุบน
ั ทีนําไปประยุกต์ใช้ได้
ในทางปฏิบต
ั ิ

รายละเอียดชุดวิชา
1.การตลาดดิจท
ิ ัล
2.การวิเคราะห์ขอ
้ มูลทางการตลาด
3.การแสดงข้อมูลทางการตลาด

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถใช้เครืองมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการทางการตลาดได้
ทังในส่วนของการวางแผนการประเมินสภาพแวดล้อมปจจุบน
ั โดยอาศัยวิธก
ี ารทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถใช้เครืองมือทางเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับแต่ละตลาดตอบสนองลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การขายและการตลาด (Sale, Advertising, Digital marketing)

ZBS06
Investing Guide to Achieve
an Efficient
Eff
f icient Portfolio
ff
ปนพอร์ตให้สวยด้วยการลงทุน

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาประเด็นสําคัญทีเกียวข้องกับ
หลักการลงทุน หลักทรัพย์ทีผูล
้ งทุน
สามารถลงทุนได้ในปจจุบน
ั อัตราผล
ตอบแทนและอัตราความเสียงของ
หลักทรัพย์ ตลอดจนวิธก
ี ารวิเคราะห์
ตราสารทุน และตราสารหนี โดยศึกษา
ปจจัยพืนฐานและปจจัยทางเทคนิค

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.การลงทุน
2.การวิเคราะห์ตราสารทุน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทน และความเสียงของสินทรัพย์ทีลงทุน
2. สามารถตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ทีเหมาะสมกับระดับความเสียง
ทีตนยอมรับได้
3. สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนทีมีการกระจายความเสียงอย่างเหมาะสม

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน รวม15 - 50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS07
High-end Service Excellence
การบริการทีเปนเลิศสําหรับ
กลุ่มลูกค้าระดับบน
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
เรียนรูค
้ วามสําคัญของการบริการแบบที
ต้องใช้บุคลากรเพือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดลูกค้าระดับบน
การสร้างประสบการณ์และความประทับใจ
ในศิลปะการให้บริการ

รายละเอียดชุดวิชา
1.การสร้างประสบการณ์
สําหรับลูกค้าระดับบน
2.บทบาทและทักษะของการ
ให้บริการลูกค้าระดับบน

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถเลือกวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิงานทีสอดคล้องกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการ
ตลอดจน ความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนได้อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะการบริการขันสูง สือสารกับลูกค้าในตลาดระดับบนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
มารยาทและมาตรฐานสากล
3. สามารถให้บริการลูกค้าในตลาดระดับบนได้อย่างเทียบเท่าหรือดีกว่าประสบการณ์เดิมที
ลูกค้าเคยได้รบ
ั มา

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

35 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ (Tourism, Food, Services)

ZBS08
Stepping Thai Businesses
Toward Globalization
ธุรกิจไทยก้าวไกลระดับโลก
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาลักษณะของสภาพแวดล้อม ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบและการเปลียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ
สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปจจัยทีมีผลต่อ
การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทังศึกษา
หลักการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมี
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การคํานึงถึงผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียทีเกียวข้องกับ
องค์กรในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
และประเด็นสําคัญเกียวกับจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

รายละเอียดชุดวิชา
1.ธุรกิจระหว่างประเทศเบืองต้น
2.จริยธรรมทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถอธิบายความรูเ้ กียวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
และสามารถนําแนวคิดไปพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศได้
2. สามารถแก้ไขปญหาพืนฐาน บนแนวคิดสร้างสรรค์ทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

2 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS09
Business for Happiness
ธุรกิจสร้างสุข
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาภาพรวมและองค์ประกอบการทํา
ธุรกิจเพือสังคม บ่มเพาะการดําเนิน
ธุรกิจ มุง
่ เน้นการแบ่งปนให้กับสังคม
ชุมชน เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม

รายละเอียดชุดวิชา
1.ธุรกิจเพือสังคม
2.นวัตกรรมเพือสังคม
3.การประกอบการเพือสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถวางแผนและดําเนินโครงการธุรกิจเพือสังคม

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพือแก้ไขปญหาสังคม
3. สามารถวิเคราะห์ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
และแสวงหาแนวทางแก้ไขได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZBS10
Survival Chinese
การสือสารภาษาจีน
เพือการเอาตัวรอด
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หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาระบบเสียง อักษร การเขียน
ตัวอักษรจีน โครงสร้าง รูปประโยคและ
หลักไวยากรณ์พนฐาน
ื
และประโยคสนทนาสันๆ
ในชีวต
ิ ประจําวัน รวมถึงเรียนรูแ
้ ละฝกฝน
การใช้คําศัพท์ วลี สํานวนและบทสนทนา
ภาษาจีนเพือใช้สอสารในการเอาตั
ื
วรอด
จากสถานการณ์ตา่ งๆ ระหว่างอยูท
่ ประเทศจี
ี
นได้

รายละเอียดชุดวิชา
1.ภาษาจีนเพือการสือสาร
2.การสือสารภาษาจีนเพือ
ธุรกิจการบริการ

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถสือสารและเรียบเรียงประโยคภาษาจีนอย่างง่าย

2. สามารถสือสารภาษาจีนเบืองต้นเกียวกับการใช้ชวี ต
ิ และการเดินทางท่อง
เทียวในประเทศจีนได้
3. เกิดทักษะทางภาษาจีนเพือใช้ในการสือสารและนําไปปรับใช้ในชีวต
ิ ประจําวันได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ (Tourism, Food, Services)

ZBS11
Chinese for Service Industry
ภาษาจีนเพืออุ ตสาหกรรมการบริการ

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความรูพ
้ นฐานทางภาษาจี
ื
น และ
ฝกฝนทักษะการสือสารภาษาจีน โดยนํา
ความรูภ
้ าษาจีนมาประยุกต์ใช้ใน
อุ ตสาหกรรมการบริการ โดยมุง
่ เน้น
คําศัพท์ วลี รูปประโยค บทสนทนาและ
สํานวนทีใช้ในธุรกิจการท่องเทียวและ
การโรงแรม โดยจําลองจาก
สถานการณ์จริง

รายละเอียดชุดวิชา
1.ภาษาจีนเพือธุรกิจโรงแรม
2.ภาษาจีนเพือธุรกิจท่องเทียว

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา

1. สามารถสือสารและเรียบเรียงประโยคภาษาจีนพืนฐานได้

2. สามารถพัฒนาการใช้ภาษาจีนในอุ ตสาหกรรมการท่องเทียวและการ
โรงแรม โดยเน้นคําศัพท์และการสนทนา
3. สามารถนําความรูท
้ ีได้รบ
ั จากการเรียน เพือนําไปประกอบอาชีพธุรกิจการ
บริการต่อไปในอนาคตได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ (Tourism, Food, Services)

ZBS12
Japanese for
f r Service
fo
Serv
r ice Industry
rv
r
ry
ภาษาญีปุนเพืออุตสาหกรรมการบริการ

6

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความรูพ
้ นฐานทางภาษาญี
ื
ปุน
และฝกฝนทักษะการสือสารภาษาญีปุน
โดยนําความรูภ
้ าษาญีปุนมาประยุกต์ใช้
ในอุ ตสาหกรรมการบริการ โดยมุง
่ เน้น
คําศัพท์ วลี รูปประโยค บทสนทนาและ
สํานวนทีใช้ในธุรกิจการท่องเทียวและ
การโรงแรม โดยจําลองจาก
สถานการณ์จริง

รายละเอียดชุดวิชา
1.ภาษาญีปุนเพือธุรกิจโรงแรม
2.ภาษาญีปุนเพือธุรกิจท่องเทียว

ผลลัพธ์การเรียนรูข
้ องชุดวิชา
1. สามารถสือสารและเรียบเรียงประโยคภาษาญีปุนพืนฐานได้
2. สามารถพัฒนาการใช้ภาษาญีปุนในอุ ตสาหกรรมการท่องเทียว
และการโรงแรม โดยเน้นคําศัพท์และการสนทนา
3. สามารถนําความรูท
้ ีได้รบ
ั จากการเรียน เพือนําไปประกอบอาชีพ
ธุรกิจการบริการต่อไปในอนาคตได้

จํานวนผู
ผู้เรียน
ผเรี

1 ห้องเรียน

รวม

35 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเทียวและบริการ (Tourism, Food, Services)

