
KMITL 1 ปรับปรุงคร้ังท่ี ……… วนัท่ี ….…/……../…….                         

แบบเสนอหลักสูตรฝกอบรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

1. ชื่อหลักสูตร Modern Entrepreneurs 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. ผูสอน ชื่อ   

1. คุณสุธี ตาณวาณิชกุล  
2. คุณไผท ผดุงถิ่น  
3. ผศ.ดร.ยุทธนา  ศรีสวัสด์ิ 
4. คุณสุพล คาพลอยดี 

  สังกัด 
กรณีการเทียบหลักสตูรอบรมกับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ผูสอนเปน อาจารยบัณฑิตประจำ/อาจารยบัณฑิตพิเศษ ใหแนบมติสภาวิชาการ ท่ีเห็นชอบใหเปนอาจารย
บัณฑิตท่ีทำหนาสอนได หรือ 
 บุคคลภายนอก แนบประวัตผิลงานและความเช่ียวชาญ 

4. รายวิชาของสถาบันฯ ท่ีผู
ผานการอบรมสามารถขอเทียบ
โอนได (ถาม)ี 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)  
90594001   ผูประกอบการสมัยใหม                                                     3 (3-0-6)    

MODERN ENTREPRENEURS    
ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการสมัยใหมมีความรูรอบดาน 

เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องคประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธในการดําเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการแขงขัน การสรางความแตกตาง การสรางเอกลักษณใหองคกร การมุงตอบสนองความตองการของลูกคา    

Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. Learn 
the comprehensive knowledge on business including business start-up, elements of business 
plan, strategies on running business for challenging the competition, building uniqueness, 
creating images to respond with the customers’ need.  

  
5. จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง (เวลาเรียนออนไลน …1…. ชม. + กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบออนไลน หรือ

การทำเวิรคชอป …2…. ชม.) 
. แผนการเรียน 
คร้ังท่ี หัวขอ/เนื้อหา รูปแบบการเรียน 

1 ตอนท่ี 1 : กฎหมายตองรูเมื่อทำธุรกิจ Step 1 เริม่ตนธุรกิจ  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

2 ตอนท่ี 2 : กฎหมายตองรูเมื่อทำธุรกิจ Step 2 ทำธุรกิจ  
 

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

3 ตอนท่ี 3 : กฎหมายตองรูเมื่อทำธุรกิจ Step 3 ปญหาธุรกิจ  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

4 ตอนท่ี 4 : การจัดตั้งธุรกิจและองคประกอบของการวางแผน
ธุรกิจสู IPO ตอนท่ี 1  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

5 ตอนท่ี 5 : การจัดตั้งธุรกิจและองคประกอบของการวางแผน
ธุรกิจสู IPO ตอนท่ี 2  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

6 ตอนท่ี 6: กลยุทธการวางแผนทางการเงิน เพ่ือกาวไปสูธุรกิจท่ี
ยั่งยืน  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

7 ตอนท่ี 7 : ตลาดทุน แหลงระดมทุนระยะยาวสำหรับธุรกิจ  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

8 ตอนท่ี 8-9 : ผูประกอบหมายถึง และ ผูประกอบรุนใหมมี
นวัตกรรมอยางไร  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
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9 ตอนท่ี 10 : เครื่องมือท่ีผูประกอบการตองใช  
 

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

10 ตอนท่ี 11 : การแกปญหาใหกับลกูคา  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

11 ตอนท่ี 12 : ระบบงานกับการขับเคลื่อนธุรกิจ SME และ 
ระบบการเงินและบัญชี  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

12 ตอนท่ี 13 : ระบบสารสนเทศ IT และ ระบบการควบคมุคือ
อะไร  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

13 ตอนท่ี 14 : ตัวอยางกระบวนการจัดซื้อ  จายชำระ -และ
ตัวอยางกระบวนการคลังสินคา  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

14 ตอนท่ี 15 : ตัวอยางกระบวนการรายได รับชำระ การบรหิาร
เงินสด และสิ่งบงช้ีถึงการมีระบบงานท่ีมีปญหา 

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

15 ตอนท่ี 16 : การบริหารความเสี่ยงเบ้ืองตนสำหรัผูประกอบการ 
และจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับผูประกอบการยคุใหม  

ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบ
ออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 

16 การสอบวัดผล ผานระบบ iBoT 
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