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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการ

(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)

ปรัชญาของหลักสูตร
   มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีความเปนผูนําทางดานวิชาการ สามารถปฏิบัติงาน
ดานธุรกิจ โดยใชนวัตกรรมการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแขงขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนโดยเพียบพรอมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม

ความสำคัญของหลักสูตร
 เนื่องมาจากความเปนโลกาภิวัตนที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนาที่
    เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลใหวิถีชีวิตของคนและการดําเนินการทางธุรกิจใน 
    ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาก ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามา
    มีบทบาท และเปนหัวใจสําคัญในการเสริมศักยภาพภาพและสรางความไดเปรียบใน
    การประกอบธุรกิจหลักสูตรไดเนนใหบัณฑิตมีความรู ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
    เรียนรูจากกรณีศึกษาในสถาน ประกอบการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและ ผูที่มีประสบ
    การณในวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผลใหบัณฑิตของหลักสูตร  เปนทรัพยากรบุคคลทางดาน
    นวัตกรรมการจัดการ  ซึ่งเปนกําลังและเปนที่ตองการของประเทศชาติเปนอยางยิ่ง 
    อีกทั้งมุงพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนมืออาชีพหลักสูตรมีเนื้อ
    หาครอบคลุม  ความรูทางดานนวัตกรรมการจัดการทั้งทฤษฎี  และปฏิบัติ มีโอกาส
    ทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ



วัตถุประสงคของหลักสูตร

    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมและทักษะ
 ที่จําเปน พรอมที่จะนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในระบบการลงทุนที่มีความหลากหลาย
    2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ทั้งเพียบพรอมไปดวย
        คุณธรรม และจริยธรรม มุงมั่นในการสรางความเจริญใหแกองคกร และมีความ
        รับผิดชอบ ตอหนาที่ และสังคม
    3. เพื่อสงเสริมการศึกษา การพัฒนา และการวิจัยทางดานนวัตกรรมการจัดการ
        ทองเที่ยว และบริการ นวัตกรรมการจัดการอีสปอรตและธุรกิจเกม นวัตกรรม
        การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม
        และประเทศชาติ มีความรับผิดชอบตอสังคมบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
        และจรรยาบรรณวิชาชีพ



โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ   94 หนวยกิต
     1. วิชาแกน    30 หนวยกิต
     2. วิชาเฉพาะ   51 หนวยกิต
         - วิชาบังคับ   30 หนวยกิต
        -  วิชาเลือก   21  หนวยกิต
    3. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ  6  หนวยกิต
    4. วิชาสหกิจศึกษา
       หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ  7  หนวยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต

วิชาแกน
สถิตและวิจัยธุรกิจ
Statistics and Business Research
นวัตกรรมการจัดการ
Innovation Management
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย
Innovation Management of Human Resources
การจัดการองคการในยุคดิจิทัล
Organizational Management in The Digital Era
เศรษฐศาสตรเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
Economics for Business Innovation
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing
นวัตกรรมทางการเงิน
Financial Innovation
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics and Law



วิชาเฉพาะ
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวและบริการ

นวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยว
Innovation Management for Tourism
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจบริการ
Innovation Management for the Service Industry
เศรษฐศาสตรเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
Economics for Tourism and Service
นวัตกรรมและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ
Innovation and Cross-culture Communication for Services
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
Innovation Management for Human Resource in Tourism and
Service Industry
ดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
Digital for Tourism and Service Industry
นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพื่อการทองเทียวและบริการ
Innovation Management for Logistics and Supply Chain
in Tourism and Service
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
Lodging and Food Service Business Innovation
การจัดการการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับการทองเที่ยวและบริการ
Digital Age Marketing for Tourism and Hospitality Business
กลยุทธสําหรับการจัดการการทองเทียวและบริการ 
Tourism and Hospitality Strategies



วิชาเฉพาะ
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอรตและธุรกิจเกม

การวิเคราะหและกลยุทธเกม
Game Analysis and Strategic
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณอีสปอรต
eSports Facility and Equipment Management
อีสปอรตกับการออกแบบวิชวล
eSports And Visual Design
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอีสปอรต
Introduction to eSports
ธุรกิจเกมและกีฬาอีสปอรต
Game and eSports Business
ความรูเบื้องตนเกียวกับการจัดอีเวนท
Introduction to Event Management
จิตวิทยาสําหรับธุรกิจเกมและอีสปอรต
Psychology for Game and eSports Business
การตลาดดิจิทัลสําหรับธุรกิจเกมและอีสปอรต
Digital Marketing for Game and eSports Business
การฝกนักกีฬาอีสปอรต
Principle of eSports Coaching
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบกราฟก
Introduction to Graphic Design



วิชาเฉพาะ
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจในยุคดิจิทัล
Introduction to Business in the Digital Era
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับธุรกิจ
Innovation and Digital Technology for Business
หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสําหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล
Programming Fundamentals for Business in the Digital Era
การจัดการฐานขอมูลและคลังขอมูล
Database Management and Data Warehouse
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม
Modern Information System Analysis and Design
กระบวนการธรุ กิจและการวางแผนทรัพยากรองคกร
Business Process and Enterprise Resource Planning
การวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจและระบบธุรกิจอัจฉริยะเบืองตน
Introduction to Business Analytics and Business Intelligence
เหมืองขอมูล และเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
Data Mining and Big Data Technology
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
Data Communication and Networks



คุณสมบัติผูสมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวง
    ศึกษาธิการหรือเทียบเทา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควร
    เขารับศึกษา
2. คุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    วาดวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2561

  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
  แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวและบริการ
1. ผูประกอบการ / ผูบริหารธุรกิจดานการทองเที่ยวและบริการ
2. ผูประกอบการ / ผูบริหารธุรกิจดานที่พักแรมสมัยใหม
3. บัณฑิตสามารถใชวิชาความรูความสามารถที่ไดรับเพื่อประกอบอาชีพภาครัฐ
และเอกชนไดดังนี้
- เจาหนาที่ในธุรกิจนําเที่ยว
- เจาหนาที่ในธุรกิจบริการที่พักแรม
- เจาหนาที่ในธุรกิจบริการรานอาหารและเครื่องดื่ม
- นักวิชาการดานการทองเที่ยวและบริการ
- นักวิชาการดานการทองเที่ยวและบริการในหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ
- นักวางแผนดานการทองเที่ยวและบริการ
- นักพัฒนาการสงเสริมดานการทองเที่ยวและบริการ
- นักออกแบบธุรกิจนําเที่ยว
- เจาหนาที่ประสานงาน / เจาหนาที่ประชาสัมพันธทางการทองเที่ยวและบริการ
- อาชีพดานธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัลธุรกิจไมซ
- อาชีพในธุรกิจจัดนําเที่ยวและการเดินทาง (Tour and Travel Business) เชน 
มัคคุเทศกในธุรกิจทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ (Domestic & Inbound) 
นักการตลาดการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ
- อาชีพดานธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 
เชน ผูปฏิบัติงาน ผูจัดการรานอาหาร 



อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอรตและธุรกิจเกม
 บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพ ในแขนงที่ตองการ
ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา การบริหารจัดการระดับสูง เชน
 1. อาชีพนักการตลาดอีสปอรต
 2. อาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับอีสปอรต อาทิ นักจิตวิทยา ผูฝกสอน ตัวแทนนักกีฬา 
     นักพากษ ผูถายทอดสด 
 3. อาชีพผูบริหารสโมสรอีสปอรต
 4. อาชีพผูจัดการแขงขันอีสปอรต
 5. ผูจัดจําหนาย ผูประกอบการ ใหบริการเกมและผลิตภัณฑจากอีสปอรต
 6. อื่นๆ อาทิ นักวิทยาศาสตรกีฬาอีสปอรต ผูฝกสอน

แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 1. ผูประกอบการดานดิจิทัล
 2. ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหมในยุคดิจิทัล
 3. บัณฑิตสามารถใชวิชาความรูความสามารถที่ไดรับเพื่อประกอบอาชีพภาครัฐและ
เอกชนไดดังนี้
 - นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเลกชัน 
 - นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
 - นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
 - นักวิเคราะหและออกแบบระบบธุรกิจ
 - ผูพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
 - ผูพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล
 - นักการตลาดดิจิทัล
 - นักออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 - ผูดูแลฐานขอมูลดิจิทัล



สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ป
สิทธิ์กูยืม กยศ.

มีโอกาสฝกงานกับบริษัทชั้นนำ
เครือขายพันธมิตรที่แข็งแกรงทั้งภาครัฐและเอกชน

ในประเทศไทยและตางประเทศ
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สมัครเรียน/สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถนน อูทองนอก วชิระ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท 02-160-1182, 02-160-1183

 Line ID : CIM Inter+bilingual+dual Taiwan/China
 Website: www.cim.ssru.ac.th

Facebook Page:
Bilingual วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

สมัครเรียนรุนแรกรับทุนการศึกษาไปเลย สวนลดคาเทอม 50%
และทัศนศึกษาประเทศจีนฟรี

����������
	�����

เรียนดีมีทุน!!
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