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โครงสรา้งหลกัสตูร 

 

 

 

ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป    33 หนว่ยกติ  

 1. ใหเ้รยีนแตล่ะกลุม่วชิาตามทีกํ่าหนด จํานวน 18 หน่วยกติ ดังนี ้ 

-กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   3  หน่วยกติ 

-กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร     9 หน่วยกติ 

-กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   3 หน่วยกติ 

-กลุม่วชิาพลศกึษา สขุศกึษา และสนุทรยีศาสตร ์  3  หน่วยกติ 

 

2. เลอืกเรยีนรายวชิาในกลุม่วชิาตา่งๆ ไดอ้กีไมน่อ้ยกวา่ 15 หน่วยกติ  

          

          ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                  90  หนว่ยกติ  

-กลุม่วชิาแกน                48   หน่วยกติ 

-กลุม่วชิาชพีเฉพาะ            27  หน่วยกติ 

-กลุม่วชิาชพีเลอืก             15  หน่วยกติ 

 

   ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี             6      หนว่ยกติ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร   129 หน่วยกติ  



รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  มีดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   33   หนวยกิต  

1. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             3 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           9 หนวยกิต 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     3 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร    3 หนวยกิต 

 

และใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ อีกไมนอยกวา     15   หนวยกิต  

 

 

 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

101-101         หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

101-102   ความเปนพลเมอืงในสงัคมไทยและสงัคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเปนผูนํา    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

101-104   การบริหารการเงินอยางชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

101-105 เปดโลกชุมชนและการเรียนรูผานกจิกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

  101-106 กฎหมายและการเมืองใกลตัว              3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 



101-107   ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต    3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 101-109 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

  (Human Relations and Personality Development) 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   

101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 

101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      

101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 

 101-115  สังคมวิทยาเบื้องตน   3(3-0-6) 

   (Introduction to Sociology) 

 101-116  หลักเศรษฐศาสตร                      3(3-0-6) 

   (Principle of Economics) 

 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

   101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication)  
  @101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพื้น     3(2-2-5) 

  (English for Remediation) 

(@ เปนรายวิชาไมนับหนวยกิตที่นักศึกษาตองสอบผาน (S)  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา   

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  ได)  

101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5) 

                      (Daily Life English)  



101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5)  

       (English for Academic Study)  

 101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(2-2-5) 

  (Thai Language for Presentation) 

 101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation) 

 101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 

                      (English for Proficiency Test) 

 101-208 การเขียนโคดคอมพิวเตอรสําหรับทุกคน    3(2-2-5) 

                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 

101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 

 101-212 ภาษาญี่ปุน 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 

 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

 

3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   101-301    ทักษะดิจิทลัสําหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 

    (Digital Literacy for 21ST Century)    

101-302  วิทยาการขอมลูและจินตภาพ      3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization)              

 101-303   เทคโนโลยีสเีขียวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน    3(3-0-6)             

   (Green Technology for Sustainable Development) 

    101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสรางนวัตกรรมและธุรกิจใหม    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   

101-305 การเช่ือมตอของสรรพสิง่สาํหรบัทกุคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  

 



101-306 หองทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน        3(2-2-5) 

  (Living Lab for Campus Sustainability)  

101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       

101-308   คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 

 101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

   (Life and Environment) 

101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 

101-311   เคมีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 

101-312   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life)  

101-313   สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)               

 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตรในอารยธรรม      3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)   

101-315  สถิติและความนาจะเปน         3(3-0-6)   

   (Statistics and Probability)           

  

4.  กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร 

101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลงักาย    3(2-2-5) 

                     (Life, Well-Being and Sports)              

 101-402   ศิลปะและดนตรเีพื่อสุนทรียภาพแหงชีวิต     3(3-0-6) 

     (Art and Music Appreciation)        

101-403 นิยมไทยและอัศจรรยในสยาม                3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 101-404 การตามหาและออกแบบความฝน               3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 



101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต              3(2-2-5)  

  (Yoga, Meditation and Art of Living) 

101-406 การถายภาพเชิงสรางสรรค          3(2-2-5) 

  (Creative Photography) 

 

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ    90  หนวยกิต 

 กลุมวิชาแกน   ( 48 หนวยกิต)  กําหนดใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
 130-104  เศรษฐศาสตรธุรกจิ  3(3-0-6) 

   (Business Economics)   

 130-204  วิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

    (Data Analysis for Decision Making in Business)    

 130-215  ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)  

   (International Business) 

 130-217  ธุรกิจอัจฉริยะ           3 (3-0-6) 

   (Business Intelligence) 

 130-302  กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 

             (Business Law) 

 130-303  การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 

   (Taxation 1) 

 130-405  การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน 3(3-0-6)              

   (Strategic Management for Competitiveness)   

 130-403  การออกแบบนวัตกรรม  3(3-0-6) 

   (Design Thinking Studio) 

 130-404  การเปนผูประกอบการและธุรกจิสตารทอพั                                   3(3-0-6) 

             (Entrepreneurship and Startup Business) 

 131-103  การบัญชีการเงิน 1  3(3-0-6) 

              (Financial Accounting 1) 

 131-104   การบญัชีการเงิน 2 3(3-0-6) 

              (Financial Accounting 2) 



 131-204  การบญัชีบรหิาร 3(3-0-6) 

                       (Managerial  Accounting) 

 132-203  การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 

                       (Business  Finance) 

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจทิัล 3(3-0-6) 

            (Principles of Marketing and Digital Marketing)  

 134-201  หลักการจัดการ                                                                      3(3-0-6) 

              (Principles of Management) 

 136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน                                           3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 

 

 กลุมวิชาชีพเฉพาะ   (27  หนวยกิต)    กําหนดใหเรียนรายวิชาตอไปนี ้

  133-310  การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก           3(3-0-6) 

  (International and Global Marketing) 

 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

  (English for International Business) 

 135-302 ธุรกิจสรางสรรคและการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6)  

  (Creative Business and International Business Management)  

 135-305  การจัดการการสงออกและนําเขา  3(3-0-6) 

  (Export and Import Management) 

 135-307  การเงินระหวางประเทศ             3(3-0-6) 

  (International Finance) 

 135-308  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

  (International Logistics and Supply Chain Management) 

 135-310 ธุรกิจในอาเซียน  3(3-0-6) 

  (Business in ASEAN) 

 135-401  การเจรจาตอรองธุรกจิระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

  (International Business Negotiation) 

 135-402  การจัดการและพฤติกรรมตางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

  (Cross-cultural Management)  



      

 กลุมวิชาชีพเลือก    ( 15  หนวยกิต )         ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                   1(1-0-2) 

  (Co-operative Education  Preparation ) 

130-491 สหกจิศึกษา 1  5(0-30-0) 

  (Co-operative Education 1) 

130-492 สหกจิศึกษา 2  5(0-30-0) 

  (Co-operative Education 2) 

130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

          (English for Business) 

          135-303 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ                                             3(3-0-6) 

          (International Trade and Inverstment) 

135-304 การขนสงระหวางประเทศ     3(3-0-6)                           

  (International Transportation)   

135-306 กฎหมายการคาระหวางประเทศ        3(3-0-6) 

   (International Trade Law) 

135-309 การตลาดเพื่อการสงออก     3(3-0-6)                    

 (Export Marketing) 

 135-311 ประสบการณการเรียนรูธุรกิจในตางประเทศ          6(6-0-12) 

                     (International Experience in Business) 

 135-403 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ        3(3-0-6) 

   (Seminar in International Business) 

 135-404 การประกันภัยสินคา             3(3-0-6)                    

            (Cargo Insurance) 

135-405 ระบบศุลกากรเพื่อการสงออกและนําเขา             3(3-0-6) 

            (Customs System for Exporting and Importing ) 

 135-406 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค                   3(3-0-6)                    

   (Geographical Studies) 

 135-407 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหวางประเทศ          3(3-0-6) 

          (Research Methodologies in International Business) 



 135-408 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ          3(2-2-5) 

          (International E-Commerce) 

 135-409 การคาชายแดน           3(3-0-6)                    

   (Border Trade) 

 135-410 การเปนผูประกอบการระหวางประเทศ          3(3-0-6)                    

   (International Entrepreneurship)  

 

หมายเหตุ    

1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนดังน้ี 

1.1   130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

          1.2   130-491  สหกิจศึกษา 1 

  1.3   ลงเรียนรายวิชาชีพเลอืก จํานวน 9 หนวยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขางตน หรอืเลือกเรียนจาก

วิชาชีพเฉพาะ/วิชาชีพเลือกของหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะบรหิารธุรกิจ / หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ ในคณะ

บรหิารธุรกิจ และคณะอื่นๆ รวมดวยก็ได  โดยรวมแลวเปนจํานวน 9 หนวยกิต 

 

1. กรณีนักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา ตองลงทะเบียนดังน้ี 

2.1 ตองฝกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 

2.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกขางตน หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะ / วิชาชีพเลือก ของหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจ / หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต ในคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ รวมดวยก็ได โดยรวมแลวเปนจํานวน 15 

หนวยกิต   

2.3 กรณีผูเรียนตองการเลือกเรียนสาขาวิชาในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยสยามเปนสาขาวิชาโท 

สามารถดําเนินการไดโดยใหเปนไปตามเกณฑวาดวยวิชาโทของหลักสูตรน้ันๆ  

2.4  รายวิชาที่เปดสอนใหกับหลักสูตรอื่น เปนวิชาโท  

    นักศึกษาตางสาขาวิชา / ตางหลักสูตร ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหวาง

ประเทศ เปนวิชาโท    นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 15 

หนวยกิต     โดยกําหนดใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน   6  หนวยกิต   

        135-302 ธุรกิจสรางสรรคและการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6)  

          (Creative Business and International Business Management)  

 135-305 การจัดการการสงออกและนําเขา        3(3-0-6) 

  (Export and Import Management)          



         และใหเลือกเรียนรายวิชาใดใดก็ไดจากกลุมวิชาชีพเฉพาะ  ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศอกี  

จํานวน 9 หนวยกติ   

   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 
     นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม 

    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  



               แผนการศึกษา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพื้นฐาน 3* 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 

130-104 เศรษฐศาสตรธุรกจิ 3  

130-215 ธุรกิจระหวางประเทศ 3  

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3  

134-201 หลักการจัดการ 3  

รวม 15 

*ไมนับหนวยกิต  

  ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 

101-301 ทักษะดิจิทลัสําหรับศตวรรษที่ 21 3 

131-103 การบญัชีการเงิน 1 3  

132-203 การเงินธุรกจิ 3  

รวม 18 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

รวม 6 
 

 

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3  

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลงักาย 3 

130-204 การวิเคราะหขอมลูเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 

130-302 กฎหมายธุรกจิ 3  

130-403 การออกแบบนวัตกรรม                                               3 

131-104 การบญัชีการเงิน 2 3  

135-302 ธุรกิจสรางสรรคและการจดัการธุรกจิระหวางประเทศ 3 

รวม 21   

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

130-404 การเปนผูประกอบการและธุรกจิสตารทอพั 3 

131-204 การบญัชีบรหิาร 3 

135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกจิระหวางประเทศ 3  

135-305 การจัดการการสงออกและนําเขา 3  

135-307 การเงินระหวางประเทศ            3 

136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 

รวม 21 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาฤดูรอน  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หนวยกิต 

135-311 ประสบการณการเรียนรูธุรกิจในตางประเทศ  6 

  ( วิชาชีพเลือก / เลือกเสรี )   

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และ

สุนทรียศาสตร  

หรือ วิชาอื่นในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       
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*หมายเหตุ :   

1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนดังน้ี 

1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

1.2 130-491 สหกิจศึกษา 1 

1.3 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หนวยกิต 

2 กรณีนักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนดังน้ี 

2.1  ตองฝกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 

2.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

130-303 การภาษีอากร 1 3 

130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ 3 

135-308 การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทานระหวางประเทศ 3 

133-310 การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก 3 

135-401 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ 3 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  

รวม 20 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

135-310 ธุรกิจในอาเซียน 3 

135-402 การจัดการและพฤติกรรมตางวัฒนธรรม 3 

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน 3 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก     3  

xxx-xxx วิชาชีพเลือก     3  

xxx-xxx เลือกเสรี  3 

xxx-xxx เลือกเสรี  3    

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา  (เฉพาะผูทีเ่ลอืกสหกจิศึกษา)* 1 

รวม 20 หรือ 21 

 



 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

130-491 สหกจิศึกษา 1 5 

 หรือ การฝกงาน - 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

130-492 สหกจิศึกษา 2 5 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

(กรณีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา/ไมเลือกเรียน 135-311 ประสบการณการเรียนรูธุรกิจในตางประเทศ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  

xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  

รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 

  3.1.5.1  หมวดศึกษาท่ัวไป ( 33 หนวยกิต ) 

         กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร    

*101-101   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน         3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องตนทาง

เศรษฐศาสตรและการรูเทาทันทางการเงิน ความเช่ือมโยงระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ที่ย่ังยืนและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมรวมสมัยดวยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรูจากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 

development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 

with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

**101-102   ความเปนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุมประเทศตางๆ ประเด็น

ปญหารวมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง

ความคิดที่เปนสากล ความรับผิดชอบตอสังคม  การรูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตาน

การทุจริต ความสัมพันธระหวางความเปนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหนาที่ของ

บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 

countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 

diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 

against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 

roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

 

 



 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเปนผูนํา         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะหตนเอง การรูจักตนเอง การกําหนดเปาหมายในชีวิต การเสริมสรางการเห็น

คุณคาในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรางความมั่นใจในการอยูในสังคม การพัฒนาการพูดในที่

สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบตอผูอื่น การพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะมนุษยสัมพันธ 

การทํางานเปนทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 

improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 

speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 

human relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอยางชาญฉลาด                    3(3-0-6)  

          (Smart Money Management) 

  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหนาที่ เปาหมายการเงิน การบริหารการเงินสวนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและตางประเทศ การประกันภัย สินเช่ือเงินกู การวางแผนภาษี 

การเปนผูประกอบการ การบริหารพอรตการลงทุน การเตรียมตัวกอนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 

management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 

tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 

and financial independence 

**101-105 เปดโลกชุมชนและการเรียนรูผานกิจกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะหชุมชนเพื่อคนหาประเด็นปญหาและแนวทางการ

พัฒนาโดยใหชุมชนเปนฐานของการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ

การเขาถึงชุมชน การสรางการมีสวนรวม ทักษะการใชชีวิตและทักษะดานสังคม การสื่อสาร การเรียนรูผาน

กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม

ความพรอมสูการเปนนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอยางย่ังยืนใน

ศตวรรษที่ 21  

 



 

Learning on community context; community analysis to identify issues and 

development approaches using collaborative community based approach among learners 

and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 

engagements, community participation, social and life skills, communication; service 

learning; project development and implementation for community development and 

services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 

dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกลตัว          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องตน กฎหมายใกลตัวที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน อาทิ 

กฎหมายแพง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย

อื่นๆ ตามสถานการณปจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 

Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 

to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 

  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาตางๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 

ความหมายและคุณคาของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปญญา 

การพัฒนาตนและการแกปญหาชีวิตโดยใชหลักคําสอนทางศาสนาตางๆ การประยุกตใชเพื่อสรางความสําเร็จ

ในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 

meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 

concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 

religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต      3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร ความรูพื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ

เลือกใชทักษะการคิดชนิดตางๆในการแกปญหาที่แตกตางกัน การคิดวิเคราะห การคิดเปรียบเทียบ การคิด

 



 

สังเคราะห การคิดวิพากษ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต การคิดเชิงมโนทัศน การคิดเชิงกลยุทธ 

การคิดแกปญหา การคิดบูรณาการ การคิดสรางสรรค การคิดอนาคต และการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ

เขาถึงแหลงความรูเพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 

deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 

thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 

applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 

thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 

various resources for lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชนของมนุษยสัมพันธ ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม

ตางๆ ในสังคม การปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกตางระหวางบุคคล ภาวะผูนํา การฝกพฤติกรรมที่

เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสรางความประทับใจแรกพบ การแตงกายการแตงหนาและการทําผมเพื่อ

สงเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ การพัฒนาทักษะการพูดดวยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช

ภาษาที่ถูกตองและเหมาะสมกบัสถานการณ 

  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 

relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 

circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 

social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 

social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 

personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 

proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 

  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย บุคลิกภาพและ

ความแตกตางระหวางบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรูและ

การรับรู การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  

  Psychological concepts and application in daily life; human development; 

personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 

 



 

analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 

health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 

  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของเอเชียที่มีแนวโนมในการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของโลก กลุม

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 

ความทาทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยูบนเสนทางการเปนศูนยกลางของโลก พัฒนาการ

ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ

ประเทศไทยในเวทีโลก 

  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 

economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  

Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 

progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-

cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 

  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม การ

สงตอมรดกทางภูมิปญญาใหกับโลกในยุคปจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเดนในแตละยุค ภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน  

 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 

modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks 

of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and 

neighboring countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณคาของการศึกษา วิธีการศึกษาใหสัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเปนสําหรับ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การใชหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    

 Value of education; learning methods for success in higher education;  

necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  

analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time 

management 

 



 

101-114  จิตวิทยาท่ัวไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 

  แนวทางการศึกษาและความเปนมาของจติวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปาหมายของวิชา

จิตวิทยาและคุณคาในทางปฏิบัติ การสมัผสัและการรับรู แรงจงูใจ การเรียนรู บุคลิกภาพและความแตกตาง

ระหวางบุคคล อารมณ พฒันาการของแตละชวงวัย สติปญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพฒันา

สุขภาพจิต การเขาใจและการพฒันาตนเอง 

  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 

of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 

personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 

intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 

understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองตน  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 

  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีตอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 

อิทธิพลของกลุมตอพฤติกรรมของบุคคล โครงสรางของกลุม และความเปนผูนํา เจตคติในการทํางาน มนุษย

สัมพันธที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันตาง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ

ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 

society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 

towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 

ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 

  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรที่วาดวยมูลคา ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ

ผูบริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา ภายใตทฤษฎีตนทุนและ

ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินคาและบริการของปจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ

และไมสมบูรณ ปจจัยการผลิตและการกําหนดปจจัยการผลิต โดยยอในสวนของตนทุนเชิงเปรียบเทียบ 

  General principles of economics regarding values, pricing and resource 

management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 

reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 

of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 

market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 

comparative cost 

 

 



 

       กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ การฟงจับใจความ หลักการใชภาษาใน

การพูดใหบรรลุวัตถุประสงคและเหมาะสมกับกาลเทศะ การอานจับใจความ สรุปความ และวิเคราะหสารที่

อาน หลักการใชภาษาในการเขียนในรูปแบบตางๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 

comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 

analyzing messages; principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 

การใชภาษาไทยนําเสนอขอมูลในสถานการณตางๆ  อาทิ การนําเสนอขอมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะหและวิจารณ การนําเสนอขอมูลที่มีความนาเช่ือถือ 

การเลือกใชชองทางการสื่อสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเปนประโยชนตอการศึกษาและการทํางาน 

        Using Thai language to present information in various situations such as 

academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 

presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 

learning and work 

**@101-203   ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน  (English for Remediation)             3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวัดผล :  ผาน (Satisfactory - S) และ ไมผาน (Unsatisfactory - U) 

เงื่อนไข :  เปนรายวิชาไมนับหนวยกิตที่นักศึกษาตองสอบผาน (S) จึงจะสามารถลงทะเบยีน 

            

 เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได 

  คําศัพทสํานวนโครงสรางทางไวยากรณข้ันพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใชบอยใน

ชีวิตประจําวัน การอานและการเขียนขอความสั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอยางสั้น บทสนทนาอยางงาย

ในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 

frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 

and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 

 



 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

               101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 

  คําศัพท สํานวน และ โครงสรางทางไวยากรณ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเนนที่หัวขอใน

ชีวิตประจําวัน ความสนใจสวนบุคคล และสถานการณปจจุบัน 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 

with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไดคะแนนสูงกวาเกณฑทีม่หาวิทยาลยักําหนด ใหยกเวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    

               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และใหไดเกรด A ในรายวิชา 

               ดังกลาว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  

วิชาบังคับกอน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 

การฝกทักษะที่จําเปนทีเ่กี่ยวของเชิงวิชาการ การฟง การพดู การอาน ไวยกรณ การเขียน 

และคําศัพท 

  Practice essential skills in relation to academic study; listening 

comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอแบบมืออาชีพ        3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใชคํา ประโยค คําเช่ือม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ

สัมภาษณงาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 

expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 

presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบขอสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test)  

 



 

 บูรณาการทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อ

การสอบขอสอบมาตราฐาน ฝกใหนักศึกษาคุนเคยกับเน้ือหาและรปูแบบของขอสอบ TOEFL ฝกเทคนิคทีเ่ปน

ประโยชนสําหรับทําขอสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 

and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 

practice useful examination techniques 

**101-208 การเขียนโคดคอมพิวเตอรสําหรับทุกคน                  3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 

  ความรูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใชในการ

เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลดวยคอมมานดไลน ชนิดของขอมูลและตัวแปร การรับขอมูล

เขาและการแสดงผลลัพธ การใชงานคําสั่งทางเลือก การใชงานคําสั่งวนลูป การสรางฟงกชัน ไลบรารี่ทาง

คณิตศาสตรและกราฟฟก และการประยุกตใชกับงานดานกราฟก  

  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  

Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 

output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 

graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 

 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพทประมาณ 300 คํา และสํานวนตาง ๆ 

อยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกสนทนาภาษาจีน โดยเนนการออกเสียงที่ถูกตอง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 

simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 

correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน : 101-209 ภาษาจีน 1   

 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพทจากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดวย

หัวขอเรื่องที่เปนที่สนใจ ศึกษาคําศัพทเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 300 คํา 

 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 

conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญ่ีปุน 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 

 



 

 การฟง พูด ภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานของภาษาญี่ปุน ระบบการออกเสียง

ภาษาญี่ปุน คําศัพท และ สํานวนอยางงาย ทักษะการอานประโยคอยางงายและการเขียนดวยตัวอักษรฮิราคา

นะและคาตะคานะ 

  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 

phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 

level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญ่ีปุน 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกอน : 101-211  ภาษาญี่ปุน 1   

ทักษะการฟงและการพูดโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ซบัซอนข้ึน คําศัพท และ สํานวนอยาง

งาย  ฝกการอานคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับงายเกี่ยวกบัชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 

expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพทที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟงและการพูด เนนประโยคสนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 

daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกอน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟงและการพดูโดยใชโครงสรางไวยากรณของภาษาเกาหลีที่ซับซอนข้ึน บทสนทนา

อยางงาย และ คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการอานและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช

สํานวนอยางงาย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 

conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 

everyday life using simple expressions 

 

       

  

 



 

   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

**101-301    ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี 21          3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม

ดวยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบือ้งตน ความเสี่ยงในการใชงานทางอินเทอรเน็ตและสังคม

ออนไลน กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน 

การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต การใหบริการของรัฐบาลผานอินเทอรเน็ต 

การสรางความสมดุลดานดิจิทัล การใชงานโปรแกรมสํานักงาน การสรางอินโฟกราฟก การตลาดดิจิทัล    

  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 

technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 

social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 

transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 

society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 

 

**101-302 วิทยาการขอมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรูพื้นฐานดานวิทยาการขอมูล อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การใชประโยชนและการ

ตระหนักถึงความเหมาะสมในการใหขอมูล การแสดงภาพขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝกการวิเคราะหขอมูลดวย

แอพลิเคชัน 

  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 

sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 

applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                  3(3-0-6) 

             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหลงพลังงานทางเลอืก พลังงานทดแทน การอนุรักษและการจดัการพลังงาน การลดของเสีย  

ผลิตภาพสีเขียว การจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ คารบอนเครดิต คารบอนฟุตพริ้นท 

การจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 

management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 

 



 

life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 

modern technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสรางนวัตกรรมและธุรกิจใหม               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม การสํารวจ

ปญหา การระดมความคิด การวิเคราะหเพื่อสํารวจความตองการที่แทจริงของผูใชงาน การออกแบบการ

แกปญหาที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูใชงานและตรงกับความตองการของตลาด หลักการสราง

นวัตกรรมตนแบบ การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 

up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 

product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมตอของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเขาใจการเช่ือมตอของสรรพสิ่ง องคประกอบพื้นฐาน การสื่อสารขอมูลภายในและ

การเช่ือมตอของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเช่ือมตอของสรรพสิ่ง การประยุกตใชงาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 

connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 หองทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของหองทดลองที่มีชีวิต และการประยุกตใชหลักการดังกลาวเพื่อแกไขปญหาหรือ

พัฒนาอาคารและสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยสูความย่ังยืน การสรางแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกตใช

ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญข้ึนได การบริหารโครงการ โดยเนนดานการออกแบบและพัฒนาอาคาร

สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอยางย่ังยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 

buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 

scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 

project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 

energy saving 

 



 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร หนาที่การ 

ทํางานของฮารดแวรและซอฟตแวร ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อประสม 

อินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน การสืบคนขอมูล การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา การสรางเว็บเพจ

เบื้องตน 

Concept of computer technology; components of computer system; the 

functions of hardware and software; data communication and computer networking; 

multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 

implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน         3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       

  หลักการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟมขอมูล อัลกอริทึมและการแกโจทย

ปญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรดานคอมพิวเตอร 

และแนวโนมของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 

  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 

and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 

certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 

presentation  

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          

  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอมลภาวะและการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 

กฎหมายสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Relationship between human and environment; significance of natural 

resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 

impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 

biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 

philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)

  ความสําคัญและบทบาทของอาหารตอสขุภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ

โรค โภชนาการเพื่อการปองกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย การแปรรูปอาหาร การปนเปอนและการ

 



 

เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางดานอาหาร 

ความเช่ือของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑเสรมิอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ

  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 

nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 

transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 

food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 

innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 

ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน

ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนตและเครื่องสําอาง สารเคมีที่

กอใหเกิดมะเร็ง สารเคมีที่เปนสารพิษที่ใชในชีวิตประจําวัน การปองกันและแกพิษจากสารเคมี 

  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 

compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 

and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 

prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)

   ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การ

ประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรเพื่อการแปลความหมายขอมูลทางสถิติ การประยุกตใชความรูเบื้องตนทาง

คณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application 

of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 

problem solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกขอมูลสวนตัว บัญชีรายรับ

รายจายประจําวัน การบันทึกขอมูลทางธุรกิจ การหาคาสถิติเบื้องตนความนาจะเปนอยางงาย การประยุกตใช

ความรูเบื้องตนทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใชจาย การทํานายผลการลงทุน 

และ การพยากรณอากาศ 

     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 

and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 

statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 

weather forecast 

 



 

101-314 คณิตศาสตรในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 

  หลักเบือ้งตนและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใชตัวเลขเปนฐาน 

การนําเอาตัวเลขไปประยุกตใหในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ

เปนไปไดทางสถิติเบื้องตน ความรูพื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 

  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 

with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 

system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 

numbers  

*101-315 สถิติและความนาจะเปน   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใชประโยชนทางธุรกิจ ลักษณะของ

ขอมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทฤษฏีความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุม การแจกแจงความถ่ี การ

ประมาณคาทางสถิติ คาความแปรปรวนและสดัสวนของประชากร การวิเคราะหคาความแปรปรวนรวมและคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ การทดสอบสมมติฐาน 

  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 

business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 

distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 

covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

 

          กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร  

 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคูครอง การสรางเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑเสริมอาหารที่

ใชในชีวิตประจําวันใหเกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณคาและผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบ

ตางๆในรางกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของรางกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ

ของกีฬาเพื่อการแขงขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 

life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 

medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of 

physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

 



 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหงชีวิต          3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ศิลปะในรูปแบบของสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป และดุริยางคศิลป ยุคสมัยตางๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน

ศิลปะ การประเมินคุณคาทางสุนทรียะ ความสัมพันธระหวางศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

และคุณคาความงามในงานศิลปะแขนงตาง ๆ ในฐานะเปนเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสรางสุนทรียภาพตอชีวิต

ของมนุษย     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 

dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 

aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 

arts as a tool to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรยในสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณความ

เปนไทย มรดกทางภูมิปญญาที่มีคุณคา นาภาคภูมิใจและควรคาแกการศึกษา  คติความเช่ือและคานิยม วิถี

ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน  แนวทางอนุรักษ  สืบทอดและเผยแพรความเปนไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 

identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 

of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 

Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝน                    3(2-2-5) 

  (Designing Your Dream)  

ฝกทักษะต้ังประเด็นหัวขอเรื่องที่สนใจเรียนรูจากความตองการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและ

ใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขาตางๆ คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไวจากแหลงเรียนรู

ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการเหมาะสม สังเคราะหสรุปองค

ความรู นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบดวยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหา 

และกระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดทักษะเรียนรูตลอดชีวิต  

 



 

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 

ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 

reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 

collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 

gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 

enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝกโยคะเพื่อรางกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชนของการฝกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องคประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทตาง ๆ ปราณายามะ การ

ฝกสมาธิเพื่อโยคะ การผอนคลายในการฝกโยคะ การเตรียมความพรอมของรางกายในการฝกโยคะ ขอควร

ปฏิบัติและขอควรระวังในการฝกโยคะ อุปกรณที่ใชในการฝกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองครวมและศิลปะ

การดํารงชีวิต 

    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 

yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 

meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 

recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 

health concept and art of living 

**101-406 การถายภาพเชิงสรางสรรค                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝกปฏิบัติเทคนิคการถายภาพอยางงายโดยใชกลองโทรศัพทมือถือและกลองอื่นๆ เพื่อ

สรางสรรคผลงานภาพถายที่ใชในชีวิตประจําวันและหรือใชเพื่อการคา เรียนรูการสื่อสารดวยภาพถาย การจัด

องคประกอบศิลป พื้นฐานการจัดองคประกอบภาพ ทฤษฎีสัดสวนทอง ความกลมกลืน มุมกลอง สมดุลของ

ภาพ แสงกับการสรางสรรคภาพถาย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 

other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 

communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera 

angle, balance, photographic creation and perspective 

 

 



 

• หมวดวิชาเฉพาะ (90   หนวยกิต) 

  

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต) 

130-104   เศรษฐศาสตรธุรกิจ        3(3-0-6) 

              (Business Economic) 

      วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตรทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาประยุกตใชในทางธุรกิจ เพื่อการ

วิเคราะหอุปสงคของสินคาและบริการ ตนทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตรในการ

กําหนดราคาทั้งในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณตลอดจนรายไดประชาชาติดุลยภาพ 

นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจการลงทุนทาง

ธุรกิจ 

Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in 

business. Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, 

namely, demand analysis of goods and services, cost of production, economic profit and 

business earnings, price determination in perfect and imperfect competitive markets, 

national income, monetary policy, and fiscal policy. 

 

130-204   การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ             3 (3-0-6) 

              (Data Analysis for Decision Making in Business)    

   วิชาบังคับกอน: ไมมี 

              หลักการวิเคราะหโดยเนนการใชประโยชนทางธุรกิจ ไดแก การทดสอบขอมลูที่ไดมาโดยการแจง

นับ การทดสอบและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายและเชิงซอน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การโปรแกรมเชิง

เสนตรง ตัวแบบการขนสง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดยเนนการสรางตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ เพื่อ

ชวยในการตัดสินใจทางธุรกจิ 

Study data analysis to decision making in business.  Main topics are sampling and 

sampling distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, 

linear programming models, transportation models, assignment models.  This course 

emphasizes on building models and solving   problems for business decision making. 

 

130-215  ธุรกิจระหวางประเทศ                                                                 3 (3-0-6)

    (International  Business) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 



 

 ความรูพื้นฐานธุรกิจระหวางประเทศ และสภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย  เครื่องมือนโยบายการคา การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการคา

ระหวางประเทศ การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ กฏเกณฑทางการคาระหวางประเทศ  การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ การเขาสูตลาดตางประเทศและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

 International dimensions of  business : international  business  environments 

(economic, social, cultural, political  and  legal); policies, rules and regulations of 

international trade and foreign direct  investment; regional  economic  integration; foreign  

markets  entry and  international  business  operations. 

 

130-217   ธุรกิจอัจฉริยะ     3 (3-0-6) 

              (Business Intelligence) 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร หนาที่การทํางานของฮารดแวรและซอฟตแวร ระบบการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน การฝกปฏิบัติ

สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความ

ตองการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ

อัจฉริยะ การจัดการประสทิธิภาพขนาดใหญ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจดัการขอมลูเพื่อธุรกิจอัจฉรยิะ 

การเก็บขอมูลเชิงวิเคราะห ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

  Components of computer system; the functions of hardware and software; data 

communication and computer networking; multimedia technology; Internet and its 

application; practice data retrieving; Business information system development, business 

intelligence concepts.  Requirement for business intelligence, articulating a business 

intelligence solution, business intelligence methodology, enterprise performance 

management, managing business activities, data management for business intelligence, 

analytical data storage and decision support systems for business intelligence. 

 

130-302   กฎหมายธุรกิจ             3 (3-0-6) 

   (Business Law) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หน้ีละเมิดและกฎหมายวาดวยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ 

เกี่ยวกับธุรกิจ เชน ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนาประกันภัย ต๋ัวเงิน 

เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุนสวนและบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เปนตน 

 



 

 Meaning   and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, 

gifts, hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable 

instruments. Laws  regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, 

limited companies and public companies, intellectual property, labor, and taxation.  

 

130-303  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 

   (Taxation 1) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความหมาย วัตถุประสงค และลักษณะการภาษี โครงสรางของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษี

อากร หลักเกณฑและการจัดเก็บภาษีอากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได นิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล

รัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหครบถวนถูกตอง 

The definition, objective and characteristic of taxation; the structure of taxation; 

classification of tax law; principles and procedures in practice about personal income tax, 

corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, 

inheritance tax; the responsibilities and ethics in deal with tax payment. 

 

130-403  การออกแบบนวัตกรรม                       3 (3-0-6) 

   (Design Thinking Studio) 

   วิชาบังคับกอน : ไมม ี

กลยุทธและกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนการบริการที่

สรางสรรค เพื่อการเพิ่มมูลคา กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ไดแก การทําความเขาใจ ตีความปญหา 

พัฒนาความคิด พัฒนาตนแบบ และการทดสอบ 

Strategies and procedure to solve problem creatively and develop product and 

services that value added. Design process that create innovation through interpret, define, 

ideate, prototyping and experiment. 

 

130-404 การเปนผูประกอบการและธุรกิจสตารทอัพ                                3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship and Startup Business) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผูประกอบการ บริบทของการดําเนิน

กิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร 

 



 

รปูแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผูนําและความเปนผูประกอบการเพื่อสังคม และการ

ออกจากธุรกิจและผลลัพธที่ได 

Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of 

entrepreneurial activity, opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring 

resources, business models, entrepreneurial activities, leadership and social 

entrepreneurship, exits and outcomes.  
 

 

130-405  การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือการแขงขัน       3 (3-0-6) 

   (Strategic Management for Competitiveness)  

   วิชาบังคับกอน : ไมม ี

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ ครอบคลุมกระบวนการต้ังแตการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การกําหนดกลยุทธทั้งในระดับองคการ ระดับหนวย

ธุรกิจ และระดับหนาที่ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให

องคการเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางย่ังยืน  

Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of 

business environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional 

strategy, implementation strategic into practice effectively and evaluation. Strategic 

management that provide a strong and sustainable competitive advantage. 

 

131-103  การบัญชีการเงิน 1        3(3-0-6) 

   (Financial Accounting 1) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบญัชี งบการเงินและการนําเสนอ

งบการเงิน หลกัและวิธีการบันทกึขอมลูทางการบญัชี การปรับปรุงบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด กระดาษทํา

การ การบญัชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ การบญัชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิม่ สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชี 

Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting 

cycle; financial statements and presentation of financial statements; principles and 

procedures of accounting record; adjusting entries and correction of errors; worksheet;  

accounting for inventory; accounting for value added tax; special journal; accounting 

professional ethics. 

 

 



 

131-104  การบัญชีการเงิน 2        3(3-0-6) 

   (Financial Accounting 2) 

 วิชาบังคับกอน: 131-103  การบัญชีการเงิน 1 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทกึบญัชีเงินสดยอย การบัญชีเกี่ยวกบัเงินลงทุน การบัญชี

เกี่ยวกับต๋ัวเงินและลูกหน้ี สินทรัพยไมหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน 

หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไมหมุนเวียน สวนของเจาของ การบัญชีสําหรับกจิการอุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ  

งบกระแสเงินสด   

Bank reconciliation statement; the petty cash account; accounting for investment, 

notes receivables, accounts receivable, estimating the allowance of bad debts, non-current 

assets, depreciation, accounting for natural resources, intangible assets, current liabilities, 

non-current liabilities, owner’s equity; accounting for manufacturing firms; the voucher 

system; statement of cash flows.  
 

 

131-204   การบัญชีบริหาร     3(3-0-6) 

              (Managerial  Accounting) 

     วิชาบังคับกอน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

การบัญชีบริหารและแนวคิดตนทุน ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุนชวง การวิเคราะห

ความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุน ตนทุนมาตรฐานและการ

วิเคราะหผลตาง การวัดผลการปฏิบัติงานในองคกรกระจายอํานาจ การวิเคราะหสวนแตกตาง ประเด็นสําคัญ

ตอการตัดสินใจ 

Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; 

process costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, 

standard costing and variance analysis; performance measurement in decentralized 

organizations; differential analysis; key issues in decision making. 
 

132-203  การเงินธุรกิจ                          3 (3-0-6) 

             (Business  Finance) 

   วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 หลักการ ทฤษฎี และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่การจัดการทางการเงิน

ในการวางแผนทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การคํานวณอัตราสวน

ทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด  การ

บริหารลูกหน้ีการคา การบริหารสินคาคงเหลือ การวิเคราะหจุดคุมทุนและการวางแผนกําไร  คาของเงินตาม

เวลา  งบจายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจายปนผล  

 



 

Principles of business finance.  The role and task of financial management in financial 

planning in digital economy regarding to good governance philosophy. Financial ratios. 

Financial planning and forecasting. Working capital management. Cash management. Account  

receivable management. Inventory management. Break-even analysis and profit planning . 

Time value of money. Capital budgeting . Short-term  and  long-term  financing. Dividend 

policies. 

 

133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 

             (Principles of Marketing and Digital Marketing) 

             วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผูบริโภคใน

ยุคดิจิทัล  การแบงสวนตลาด  การกําหนดลูกคาเปาหมาย  ตําแหนงผลิตภัณฑ  สวนประสมทางการตลาด 

ไดแก ผลิตภัณฑ  การกําหนดราคา  ชองทางการตลาด  การสงเสริมการตลาด  การประยุกตใชเครื่องมือ

ทางการตลาดที่เปนสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพรอมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใชเปนกลยุทธทางการตลาด  

และการติดตอสื่อสารทางการตลาดผานสื่อสังคม   

  Importance and role of marketing towards economy and society in the digital era.  

Consumer behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning. 

Marketing mix of product, price, place, promotion.  Application of digital media as a 

marketing tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing 

communication through social media. 

 

134-201  หลักการจัดการ (Principles of Management)                3 (3-0-6) 

    วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนาที่ทางการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

อันประกอบไปดวยการวางแผน การจัดองคกร การนําและการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการทางการ

บริหารตางๆ รวมทั้งหนาที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม

และรวมสมัย 

 Introduction to the management function. Theory and fundamental  concepts of 

management including planning, organization, leadership, and control. This class overview 

the evolution of management thought, function, and practice thoroughly that defines the  

current management approaches and emerging management concepts.. 

 

136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน      3 (3-0-6) 

 



 

             (Production and Operation Management) 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ความเปนมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดําเนินงาน หนาที่ในการผลิตตลอดจน

การดําเนินงานการผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพ ในดานตาง ๆ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ 

การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณความตองการ การวางแผนกําลังการผลิต 

การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินคาคงคลังสมัยใหม 

 The evolution, principles, concepts and theories of production and operation 

management. Functions and operations of effective production such as product planning, 

location selection, production planning and control, forecasting of demand, prioritization, 

production scheduling, and modern inventory management. 

 

 



 

กลุมวิชาชีพเฉพาะ  

133-310    การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก  3 (3-0-6) 

  (International and Global Marketing) 

 วิชาบังคับกอน : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 

    ความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความทาทายของการตลาด

ระหวางประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะหลูกคาและคูแขงขันในตลาดระหวางประเทศและตลาดโลก  

วิธีการเขาสูตลาดระหวางประเทศและตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธสวนประสมการตลาด       กลยุทธ

ผลิตภัณฑ   กลยุทธราคา   กลยุทธการสงเสริมการตลาด  และกลยุทธการจัดจําหนายสําหรับตลาดระหวาง

ประเทศและตลาดโลก 

    Importance of international and global marketing. Opportunities and challenges 

associated with international and global marketing.  Analysis of customers and competitors in 

international and global market.  International and global market entries and development 

of marketing mix strategies : product strategy, pricing strategy, promotion strategy and 

distribution strategy for international and global market.  

 

135-301  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ                       3(3-0-6) 

( English for International Business )     

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ภาษาอังกฤษที่ใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจการสงออกและนําเขา การแลกเปลี่ยน

เงินตรา องคกรระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และเอกสารการคาระหวางประเทศ 

 English  used in  international  business  context: import-export  operations, foreign  

exchange, international  organization, international  transportation, and  documents  related  

to  international  trade.  

 

135-302  ธุรกิจสรางสรรคและการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ    3(3-0-6)  

(Creative Business and International Business Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 แนวคิดและความสําคัญของ การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ  และธุรกิจสรางสรรค กระบวนการคิด

สรางสรรคและการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคสูการเปนธุรกิจระหวางประเทศ  การพัฒนาโมเดลธุรกิจ   การ

วางแผน และการกําหนดกลยุทธระหวางประเทศ การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย  หวงโซอุปทานและการ

ผลิตระหวางประเทศ  รวมถึงจริยธรรมในบริบทของ การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 

 



 

 Concepts  and  importance  of  international  business  management and creative 

business; international  business  management process and theories of innovation and their 

application and their connection with international and multinational firms; development of 

international  business  model, plans and strategies; international  marketing, finance, human  

resources, supply  chain  and  production; ethics  in  international business. 

 

135-305  การจัดการการสงออกและนําเขา     3(3-0-6) 

 ( Import-Export Management ) 

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

 การวิเคราะหตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย ปญหาและอุปสรรคการสงออกหรือนําเขา วิธีการสงออก

โดยตรง การใชบริษัทการคาระหวางประเทศ การวางแผน การจัดองคกร การเลือกเงื่อนไขการคา 

(Incoterms) การเสนอราคา หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการ ข้ันตอน และเอกสารเกี่ยวกับการ

สงออกและนําเขา  หนวยงานและองคการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจสงออกและนําเขา การฝกทักษะ

ดําเนินงานสงออกและนําเขา  การใชตัวอยางบริษัทที่ประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 Export market analysis and market selection. Problems encountered when 

import/export; the operation of direct and indirect exporting; import and export operation 

and management: principle, procedure, process, conditions, international commercial terms, 

and documents; organizations concerning import-export operations. Case study of import 

and export business and their social responsibility.  

 

135-307  การเงินระหวางประเทศ                  3(3-0-6) 

( International Finance ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลการคาและดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  เครื่องมือและวิธีการชําระเงินระหวาง

ประเทศ การจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของธุรกิจระหวางประเทศ   

 International  finance system, balance of trade,  and  balance  of  payment; 

foreign  exchange  system; foreign  exchange  market; international  finance  institutions; 

financial  instruments  and  international  payment; international business financing; risk  

management  of  exchange  rate  in  international  business. 

 

135-308  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 (International Logistics and Supply Chain Management) 

 



 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การวางแผนและการบริหารกิจกรรม โลจิ

สติกส ซึ่งครอบคลุม การจัดการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การจัดการการเคลื่อนยาย

สินคาระหวางประเทศ การบริการลูกคา การบูรณาการโลจิสติกส การจัดการโซอุปทาน การสรางคุณคา

ผลิตภัณฑใหกับลูกคา การสรางความสัมพันธกับซัพพลายเออร การแบงปนประโยชนและสารสนเทศ รวมทั้ง

การประสานงานกับซัพพลายเชน 

 Concepts  and  theories  of  international  logistics  and  supply  chain  management  

covering  logistics  activities  of  international  business  in  intermodal  transportation, supply  

acquisition, packing, inventory  control, warehouse management, and  distribution.     
 

135-310 ธุรกิจในอาเซียน 3(3-0-6) 

 ( Business in ASEAN ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความสําคัญของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ภาพรวมของเศรษฐกิจ 

วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของภูมิภาค ความสามารถเชิงการแขงขันของแตละประเทศในอาเซียน   การทํา

ธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียน ความรวมมือกับประเทศนอกกลุมและโอกาสการขยายตลาดสูประเทศนอกกลุม 

 Importance  of  ASEAN (Association  of  South  East  Asian  Nations); economical  

conditions; opportunities  and  barriers  analysis  of  ASEAN; competitiveness  of  ASEAN;   

countries; operating business  in  ASEAN countries; Cooperation  with  external  countries  

and  opportunities. 

 

135-401  การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

   ( International Business Negotiation )   

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

ประเด็นและกรอบของการเจรจาตอรองระหวางประเทศ อิทธิพลของปจจัยดานบุคลิกลักษณะของผู

เจรจาและปจจัยดานสถานการณตอการเลือกใชวิธีการเจรจาและผลการเจรจา  การตอรองแบบรวมกลุมกัน

เจรจา ตอรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนากลยุทธการเจรจาและการบริหารความแตกตางของอํานาจ  

 The  specialized  aspects  of  negotiation  as  confronted  in  the  various  

environments  of  different geographical  economic, political  conditions  such  as  cultural  

influences, varying governmental regulations, and  changing  economic  situations. Language  

barriers  and  potential  errors  and misunderstandings  arising  from  interpretations  and  

translations. 

 

 



 

135-402  การจัดการและพฤติกรรมตางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

( Cross-Cultural Management )      

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

 ความแตกตางทางวัฒนธรรมที่มีตอจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทํางาน การสรรหาบุคคลและ

การจางงาน การฝกอบรม เทคนิคในการตัดสินใจ ภาระผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความ

รวมมือของธุรกิจกับภาครัฐ การติดตอสื่อสารและการควบคุม ปญหาในการจัดการธุรกิจที่บริหารงานภายใต

สภาพแวดลอมภายในประเทศและตางประเทศ และบทบาทของผูบริหารซึ่งถูกสงมาจากบริษัทแม 

 Effects  of  local  cultures  upon  global  interactions  of  business  trading, marketing  

and operations. Difficulties  in  market  analysis  considering  cultural  factors  in  various  

countries. 

 

กลุมวิชาชีพเลือก   

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

(Co-operative Education Preparation) 

  วิชาบังคับกอน :  เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 หรือเทียบเทา 

 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองคกร ความรูเบื้องตนในการทํางาน หนาที่และความรับผิดชอบ 

ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 Principle of working in organization, duties, responsibilities and appropriate working 

attitudes. Application of theories in the workplace. 

 

130-491 สหกิจศึกษา 1  5(0-30-0) 

            (Co-operative Education) 

            วิชาบังคับกอน :  130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

          การปฏิบัติงานเปนเวลา 16 สัปดาห ในสถานประกอบการซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของภาควิชา

เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

Educational program that enables students to integrate classroom learning with 

practical experience in their field of study. The co-operative education will consist of 16 

weeks in a workplace. 

 

130-492 สหกิจศึกษา 2  5(0-30-0) 

            (Co-operative Education 2) 

            วิชาบังคับกอน :  130-491 สหกิจศึกษา 1  

 



 

          การปฏิบัติงานเปนเวลา 16 สัปดาห ในสถานประกอบการซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของภาควิชา

เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

Educational program that enables students to integrate classroom learning with 

practical experience in their field of study. The co-operative education will consist of 16 

weeks in a workplace. 

 

130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                                              3 (3-0-6) 

 (English for Business) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ  จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส  บันทึกขอความ การอาน

โฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงาน รายงาน และการนําเสนองานทางธุรกิจ 

English used in business correspondence, letters, e-mails, , memorandums,  job 

application, interview, report, presentation, and business communication.  

 

 

 

135-303  การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

( International Trade and Investment ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ทฤษฎี เครื่องมือ และนโยบายทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ การคาและการลงทุนระหวาง

ประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกจิ ความรวมมือทางการคาพหุภาคีและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ระบบการเงิน

ระหวางประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน องคการที่เกี่ยวของกับการคาและการสงทุนระหวางประเทศ 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการคาและและการสงทุน การสงเสริมการคาและการลงทนุระหวางประเทศ การใชตัวอยาง

ประเทศที่ประสบความสาํเร็จการคาและการสงทุนระหวางประเทศ ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทการคา

และกิจการขามชาติ 

 International  trade  and  investment  theories; trade  and  investment  policies; 

regional  economic  integration; balance  of  trade  and  balance  of  payment;  the effects 

of international  trade and investment on economic  development; international  trade  

cooperation; international  trade and investment-related organizations; regulations  of  

international  trade  and investment. 

 

 

135-304 การขนสงระหวางประเทศ                                3(3-0-6) 

 



 

( International Transportation ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รูปแบบวิธีการขนสงระหวางประเทศ เงื่อนไขการคาที่เกี่ยวกับการขนสง (Incoterms) เอกสาร พิธีการ

และคาระวาง การขนสงทางอากาศ ทางบก และทางทะเล เงื่อนไขการขนสง (Transportation Terms) 

รูปแบบตาง ๆ ของบริการการขนสงทางทะเล กฎหมายเกี่ยวของกับความรับผิดการขนสงและการประกันภัย

สินคา บทบาทหนาที่ของผูรับจัดการขนสง (Freight Forwarder) ตัวเรือ (Shipping Agent) และสภาผูสงเสิน

คาทางเรือ 

 International  transportation  methods; Incoterms; documents, customs  clearance  

and  freight;  transportation  terms; international  transportation  services; cargo  insurance; 

duties  and  responsibilities  of  freight  forwarder, shipping  agent  and  shippers’ council. 

 

135-306  กฎหมายการคาระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 ( International Trade Law ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการกฎหมายการคาระหวางประเทศ อนุสัญญาการคาของสหประชาชาติ ความตกลงวาดวย

การคาและภาษีศุลกากร  และขอตกลงขององคการการคาโลก  (แกตต) และหนาที่ของประเทศภาคี 

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศ  การระงับขอพิพาท กฎหมายการคาระหวางประเทศที่ออกตาม

ความตกลงการคา เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายตอตานการทุมตลาดและการอุดหนุน  

 International  trade  law; the  law  of  GATT  and  WTO; the  law  of  intellectual  

property  right  under  GATT  agreement; free  trade  agreement; international  trade  law: 

intellectual property law, anti-dumping and countervailing-duty law, international trade 

negotiation and arbitration process; laws and regulations concerning international  payment, 

international  transportation, marine  insurance  and  customs. 

 

135-309 การตลาดเพ่ือการสงออก 3(3-0-6) 

 ( Marketing  for Export ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความรูเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการสงออก ประโยชน ลักษณะของการตลาด ความตองการของตลาด  

พฤติกรรมผูบริโภคในตางประเทศ กลยุทธการตลาดเพื่อการสงออก  กลยุทธการเขาสูตลาด  การออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อการสงออก การบรรจุภัณฑ การต้ังราคา ชองทางการจําหนาย การกระจายสินคา และการ

สื่อสารการตลาดเพื่อการสงออก  การสงเสริมและพัฒนาตลาดสงออก  

 Basic  concepts  of  marketing  for  export, benefits  and  market  types; market  

demand; consumer  behavior  in  foreign  markets; marketing  for  export  strategy; entry  

 



 

into  foreign  markets  strategy; product  design  for  export; packing; pricing; distribution  

channels; marketing communication  for export; marketing  for  export  promotions  and  

developments.             

 

135-311 ประสบการณการเรียนรูธุรกิจในตางประเทศ    6(6-0-12) 

          (International Experience in Business) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การเรียนรูเกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณในตางประเทศโดยตรง โดยการเรียนในช้ันเรียนใน

สถาบันการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ตางประเทศเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศน้ันๆ จํานวน 6 หนวยกิต  โดยมุงเนน

ใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมทางธุรกิจและการดําธุรกิจในประเทศน้ัน เปน

การเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน    

To obtain knowledge and direct experience on business environment and business 

operation of certain foreign country. Students are required to take course(s) equivalent to six 

credit hours of a business undergraduate degree program in a correspondent university,  and 

initiate a  course project relating to “Doing Business in  (that foreign country)”  with  not  less  

than  3,000  words report submitted to their adviser. 

 

135-403  สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ                 3(3-0-6) 

( Seminar in International Business )    

วิชาบังคับกอน : 130-215  ธุรกิจระหวางประเทศ 

ประเด็นและปญหาตางๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ นโยบาย

การคาและการลงทนุระหวางประเทศ รวมทั้งเหตุการณในปจจุบันที่นาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ  

 Analyze  and  discuss  problems  of  business  systems  and  the  international  

business environment  including  situations  which  are  very  important  for  international  

business transactions.   

 

135-404  การประกันภัยสินคา       3(3-0-6) 

 ( Cargo Insurance ) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ภาพรวมและประเภทของการประกันภัยการคา การประกันภัยสินคา และการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศที่สัมพันธกับการประกันภัยสินคา รูปแบบการทําประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย  การ

ประกันภัยการคาทั้งทางทะเลและอากาศ ตาม Institute Cargo Clauses ขอกําหนดการประกันภัยสินคา  

การประกันภัยทรัพยสิน การประกนัภัยการรับผิด  การเรียกรองคาเสียหายตามสิทธ์ิที่พึงได 

 



 

 Basic  concepts  and  cargo  insurance  types; international  transportation  and  cargo  

insurance; risk  management; marine  and  air  cargo  insurances  regarding  Institute  Cargo  

Clause; property insurance; liability  insurance. 

 

135-405  ระบบศุลกากรเพ่ือการสงออกและนําเขา           3(3-0-6) 

  ( Customs System for Exporting and Importing ) 

          วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการปฏิบัติดานพิธีการศุลากร โครงสรางภาษีศุลกากรของประเทศไทย ขอบเขต

และงานดานการศุลกากร ที่เกี่ยวของกับการสงออกและการนําเขาสินคาผานราชอาณาจักรไทย ราคาศุลกากร 

พิกัดศุลกากร สิทธิประโยชนทางภาษีอากร กฏวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา ของตองหามตองกํากัด เอกสารตาง ๆ 

ในงานศุลกากร พิธีการผานศุลกากร และระบบศุลกากรไรเอกสาร 

 Theories  and  practices of customs system; Thailand’s tariff structure; duties and 

responsibilities  of  customs; customs  clearance; rule  of  origin; on-line  customs  system. 

 

135-406  การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค      3(3-0-6)        

( Geographical Study )  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ภาพรวมเชิงกลยุทธทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎขอบังคับตางๆทางธุรกจิของประเทศใด

ประเทศหน่ึง  หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง  โดยเนนดานสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ และผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ   และสถานการณทางธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการ

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา

ตางๆ   

 Cultural, political, economical  and  legal environments of business  in  one  country  

or  region. Analysis  of external and internal factors influencing doing business in selected 

country or countries.   

 



 

135-407  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหวางประเทศ           3(3-0-6)    

    (Research Methodologies in International Business )  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสําคัญ ขอบเขต สถานการณที่ตองใชในการวิจัยทางธุรกิจระหวางประเทศ   แนวคิดทางทฤษฎี 

เทคนิคและวิธีการวิจัย  การวิเคราะหผลการวิจยัเพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจระหวางประเทศ  นักศึกษาสามารถ

เลือกปญหาทางธุรกิจที่นาสนใจมาทําวิจัย  ตลอดจนทํารายงานผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย 

 Relationship between  models, information  systems  and  business decisions. 

Practice  application  of  behavioral  and  statistical  methods  for  the  purpose  of  

obtaining  and  analyzing  relevant international  business  information.  

 

135-408  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ     3(2-2-5) 

(International E-Commerce)   

วิชาบังคับกอน : 137-102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวคิดและวิธีการทําการคาระหวางประเทศทางอิเล็กทรอนิกส   การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส   การแลกเปลี่ยนขอมูลและความปลอดภัยของขอมูลในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   และ

ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการคาระหวางประเทศ 

 Basic  concepts  and  methods  of  e-commerce; information  system  development  

for e-commerce; software  packages  for  e-commerce  development; electronic  fund  

transfer; information  exchange and  security  in  e-commerce; current  issues  regarding      

e-commerce  for  international  trade.       

 

135-409 การคาชายแดน       3(3-0-6)                    

 (Border Trade) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการทําการคาชายแดน ระบบการคา เสนทางการคา การขนสง 

และโลจิสติกสขามแดน ดานศุลกากรชายแดน งานพิธีการศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลาดการคา

ชายแดน  และระบบการคาของตางประเทศ ตลอดจนไดเรียนรูปญหาตางๆ ที่อาจเกิดจากการทําการคา

ชายแดน 

Concepts, theories and principles of the border trade system, trade, transportation 

and logistics across the borders. Customs houses at borders, customs procedures, special 

economic zones at borders schemes, Border market and trade system of the neighboring 

countries as well as difficulties and problems concerning border trade. 

 



 

135-410 การเปนผูประกอบการระหวางประเทศ     3(3-0-6)                    

 (International Entrepreneurship)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวคิดการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ ความรูพื้นฐานและจริยธรรม เพื่อการประกอบ

ธุรกิจระหวางประเทศ เทคนิคการเจรจาการคาระหวางประเทศ กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ และการคา

ออนไลน การตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ และการเขาสูตลาด

ตางประเทศ  การออกแบบแผนธุรกิจระหวางประเทศเชิงนวัตกรรม 

Concepts, fundamental business knowledge and ethics of international 

entrepreneurship -- trade negotiations techniques, International strategies and trade online. 

Scanning the environment for international business opportunities and designing an 

innovative international business plan. 

 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดใดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสยามได 

 

 
 

 

 


	(International E-Commerce)

