
ปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร-ศุกร)
และ สำหรับวัยทำงาน (เสาร-อาทิตย)

“สรางธุรกิจในฝนดวย ความคิดสรางสรรคผาน
eCommerce Multi-Platform” 

“Create your dream business with Creativity 
Via eCommerce Multi-Platform” 

#FEUfriends
www.feu.ac.th

วิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce) 



ชือหลักสูตรอยางเปนทางการ

 เปนหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนารวมกันอยางเปนทางการ
ระหวางมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนและคณะกรรมการดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับ หลักสูตร e-commerce ของประเทศจีน เปนหลักสูตรที่ผสมผสานองคความรู
ในดานการเปนผูประกอบการ การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การสรางสรรคสื่อ
เพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเรียนรู e-commerce platform ทั้งตะวันออก 
(ประเทศจีน) และตะวันตก (ยุโรป) ผูเรียนสามารถมีรายไดระหวางเรียนตั้งแตปแรก 
ไดพัฒนาโมเดลธุรกิจและทักษะการสรางสรรคส่ือ ดานกราฟกและภาษา (จีนและอังกฤษ) 
ตอยอดจินตนาการธุรกิจดวย Digital platform  และการพัฒนาทักษะในอนาคต
ดาน e-commerce และ นวัตกรรมการสรางสรรคสื่อ

  1) ผูบริหารธุรกิจดิจิทัล
  2) ผูประกอบการออนไลน 
  3) นักการตลาดออนไลน 
  4) นักวิเคราะหและวางแผน
       กลยุทธดิจิทัลสมัยใหม 
  5) นักบริหารขอมูลระบบเว็บไซตดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            
  6) นักขายผานชองทางออนไลนทั้ง Mobile / Voice / Web / Re-commerce 

จุดเดนของหลักสูตร

อาชีพและโอกาสที่จะไดรับจากการทำงาน
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การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2563  ซ่ึงผานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
เปนที่เรียบรอยแลว

 หลักสูตรพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (eCommerce) มุงผลิตผูประกอบการ
ดิจิทัล (digital entrepreneurship army) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดาน
การประกอบการของโลกในอนาคต และการสรางบุคลากรท่ีมีความพรอมในการเขาสูโลก
ของผูประกอบการในยุค Digital disruption & transformation 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนมุงเนนการบูรณาการความรูท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เทคโนโลยีการคาขายในโลกปจจุบัน 
การออกแบบและสรางสรรคสื่อเพื่อการคาอิเล็กทรอนิกส ภาษาและนวัตกรรม
การประกอบการเขาดวยกัน ในรูปแบบ Active Learning และ Project based Learning 
ผานการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝกใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรูไปสูการเปน
ผูประกอบการดิจิทัลไดอยางมั่นใจ 
 โดยผู สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพสวนตัวไดในยุคดิจิทัล 
มีความเขาใจในการใชเคร่ืองมือ eCommerce Multi-Platform ในการประกอบธุรกิจ 
สามารถปฏิบัติงานในองคกรท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเคร่ืองมือสำคัญในการดำเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทักษะ (SKILLS) ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
วิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(eCommerce)

  7) เจาหนาที่บริหารงานลูกคา 
  8) เจาหนาที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล 
  9) นักสงเสริมการตลาดออนไลน  
10) นักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
11) ผูประกอบการธุรกิจเกิดใหม (Start-Up)  
                                             

ภาษาไทย :        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                         วิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย    ชือเต็ม:  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
       ชือยอ:  บธ.บ. 
ภาษาอังกฤษ  ชือเต็ม:  Bachelor of Business Administration    
                        ชือยอ:  B.B.A.

ปริญญาทีจะไดรับ



ตัวอยางรายวิชาที่นาสนใจในวิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce)

Bachelor 
of  Business Administration Program

ECM201   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ECM202   การถายภาพเชิงสรางสรรค
ECM205   การออกแบบงานกราฟกสำหรับธุรกิจดิจิทัล
ECM203   แอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพาเบื้องตน
CHN320   การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
ECM203   แอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพาเบื้องตน
ECM204   การเปนผูประกอบการดิจิทัลและสรางธุรกิจใหม
ECM206   มัลติมีเดียและแอนนิเมชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัล
ECM301   การจัดการรานคาออนไลน
ECM303   การโฆษณาบนสื่อออนไลน
ECM302   การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ECM401   การวางแผนธุรกิจดิจิทัล
                ฯลฯ
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แนวคิดและเปาหมายในการเรียนรายชั้นป

ชั้นป 1 พัฒนา Business Model /ทักษะการสรางสรรคสื่อเพื่อการคาอิเล็กทรอนิกส
                (eCommerce)และมีรายไดระหวางเรียนในปแรก 
ชั้นป 2 ตอยอดจินตนาการธุรกิจดวย digital platform และภาษาสากล
ชั้นป 3 พัฒนาทักษะในอนาคตดาน eCommerce และ Data Analysis
ชั้นป 4 ประสบการณ eCommerce ผานองคกรและสถานประกอบการจริง
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การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน
 วิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce) อาจจัดใหมีการศึกษาดูงานดาน eCommerce 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
และสถานการณในแตละป 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce)

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาวิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce)

1) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตร
    ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
2) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือเปนผูท่ีกำลังศึกษา
    หรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ
    รับรอง หรือ
3) ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
4) ผานการคัดเลือกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตรโดยพิจารณาจากความสามารถ
5) เปนผูที่ไมเปนโรคติดตอรายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
6) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือถูกไลออกจากสถาบันเดิม

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. การประกอบธุรกิจในวัยเรียน มีรายได 
     สามารถตอยอดธุรกิจของครอบครัวได

2. ความสามารถในการใชเทคโนลโลยีดิจิทัล
     ในรูปแบบของตนเอง

3. ความสามารถในการใชภาษาไทยและ
    ภาษา ตางประเทศในการสรางสรรค
    การส่ือสารท้ังในชีวิตประจำวันและธุรกิจ

4. กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก

5. การนำเสนอความคิดเชิงวิพากยได
     อยางประจักษตอสาธารณะ

1. การสรางคุณลักษณะและสงเสริมการประกอบการธุรกิจ
    ในระหวางเรียน
2. การสงเสริมใหคนพบวิถีดิจิทัลแหงตนเอง และการเขาสูเวที
    แขงขันในทุกระดับ

3. การเสริมประสบการณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งใน
    มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

4. การฝกฝนดานบุคลิกภาพและการแสดงออกอยางสรางสรรค
    ทั้งในเวทีภายในและภายนอก

5. การทำกิจกรรมที่สงเสริมการคิดทั้งในมหาวิทยาลัยและ
    นอกมหาวิทยาลัย



ตัวอยางกิจกรรมในวิชาเอกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce)

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน 
eCommerce ที่ประเทศจีน

Workshop eCommerce เครือขาย
โรงเรียนขยายโอกาส  จ.นาน

Workshop eCommerce 
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม
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Workshop eCommerce
ขายดีปใหมเมือง


