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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา       คณะบริหารธุรกิจ   ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร:  25501811101007 

 ช่ือหลักสูตรภาษาไทย:           บริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ:       Bachelor of Business Administration Program in International                          

 Business Management 

2. ชื่อปริญญา  
 ภาษาไทย:          บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Business Administration (International Business Management) 
 อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):            บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):         B.B.A. (International Business Management)  
 
3. วิชาเอก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
   
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้       หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา           รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษและภาษาสากลได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

มคอ.2 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   19  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2562 
  - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2562   
  - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ xx  เมื่อวันที่ xx  เดือน xx    พ.ศ. 2562 
  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
       มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเข้าทํางานประกอบอาชีพในหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งใน
ธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ทําธุรกิจส่งออก-นําเข้า 
 (2)  ทํางานในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 
 (3)  ทํางานในสายงานธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 (4)  ทํางานในสายงานโลจิสติกส์ 
 (5)  งานด้านการจัดซื้อต่างประเทศ งานขายต่างประเทศ ประสานงานต่างประเทศ 
 (6)  งานด้านการตลาดต่างประเทศ  
 (7)  งานด้านพิธีการศุลกากร 
 (8)  งานจัดทําเอกสารส่งออก-นําเข้า   
 (9) งานธนาคารและสถาบันการเงิน  ฝ่ายต่างประเทศ  แลกเปลี่ยนเงินตรา บริการทางการเงินเพื่อ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 (10) ดําเนินกิจการบริษัทการค้า บริษัทข้ามชาติ  สาขา/สํานักงานต่างประเทศ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ งานบริการและอํานวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ งานบริหารธุรกิจ และอื่นๆ  รวมถึงธุรกิจออนไลน์ข้ามชาติ  
 (11) เป็นผู้ประกอบการ ทําธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ 
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ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นางเปรมจิต  พรหมสาระเมธี 5102099010xxx ปริญญาเอก (ปร.ด.) วัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s happening in 
Arts & Design in 21St Century? เปลี่ยนผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-352). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

 ปริญญาโท (M.B.A.) International Business, 
Northrop University, U.S.A.  
2531 

 ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)  วิทยาลัยเทคนิค
สยาม  2525 

2  นางสาววรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 
 
 

3730600320xxx ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 

Ed.D. (Higher Education), 
Oklahoma State 
University, U.S.A.   2545 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสยาม 2534 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2531 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s happening in 
Arts & Design in 21St Century? เปลี่ยนผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-352). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของ
ผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86. 
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

3  นางชลิศา  รัตรสาร 
 

3739900138xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. (สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 

9 9 ชลิศา รัตรสาร. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการชําระเงิน
และการกระจายสินค้าบนเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. ใน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Thailand 
Research Symposium 2016.  (หน้า79-86) 
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม  2535 

4  นางศจิรัตน์    เมธีสุวภาพ 3101203307xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2557 

9 9 ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ, ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ และสมถวิล 
วิจิตรวรรณา. (2558) อิทธิพลของปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 
ฉบับที่ 92 ตุลาคม - ธันวาคม 2558, 254-272. 

ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2561). ลักษณะของการรายงาน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ: ดุลยพินิจในการ
เขียนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ในกลุ่มสํานักงานบัญชี BIG 4. วารสารสุทธิ
ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 
2561, 211-221. 

 ปริญญาโท 
 

บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522   

    
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515   

5  นางหญิง        ซานี่ 5102000062xxx ปริญญาโท 
 

M.B.A. (General Business), 
มหาวิทยาลัยสยาม 2549 

9 9 Mongkhonvanit, P.  Panyasiri, C. and Sawheny, Y. 
(2014). Enhancing European and Asian 
Academic Systems Compatibility,   
Proceeding of The 32nd Inter-University 
Conference The Association of Southeast 
Asian Institutions of Higher Learning-
Thailand Chapter, 31 March, 2014, 
Thailand. 33-42. 

  
ปริญญาตรี 
 

 
BBA. (International Business), 

มหาวิทยาลัยสยาม 2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       มหาวิทยาลัยสยาม  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ภายใต้กระแสโลกและยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
มากข้ึนเป็นทวี  ปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึง 
ขนาดใหญ่ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกมีการขยายการดําเนินงานในลักษณะ 
ธุรกิจไร้พรมแดนมากขึ้น  มีความเชื่อมโยงกันของห่วงโซ่อุปทาน การตลาด ผู้ประกอบการและผู้บริโภคระหว่าง 
ประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายระหว่างประเทศของภาครัฐ และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวย 
ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 ในส่วนของประเทศไทยก็มีการดําเนินการในเชิงรุกเพื่อเปิดเสรีทางด้านการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและ 
พหุภาคี อีกทั้งภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตลาดและการลงทุนออกไปต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคอาเซียน อาเซียนบวก และเอเชีย ประกอบกับการมุ่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ส่งผลให้การประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เสริมด้วยความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นความจําเป็นอย่างมากต่อการประกอบการ   และเป็นคุณสมบัติ  
สําคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่จะนําพาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนทั้งใน 
ประเทศและระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน  และให้ความสําคัญกับอาเซียนและภูมิภาคเอเชียมากขึ้น 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ธุรกิจไทยมองเห็นถึงความสําคัญของการขยายออกไปสู่สังคมโลกมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างมองโลกปัจจุบัน
เป็นโลกที่ไร้พรมแดน   มีความเชื่อมโยง  ความร่วมมือ  และการบูรณาการระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น
กว่าเดิมอย่างมาก  ในการทําธุรกิจปัจจุบันที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลกและมีเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างสู่ความเป็นสากล   

ประกอบกับสภาพแวดล้อมสังคมไทยและคนไทยมีความเป็นสากลและเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติมากขึ้น 
มีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารต่างๆ  ในภาษาต่างประเทศ  ทั้ งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษาญี่ ปุ่น 
และภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  มีความรู้และความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 
ระดับโลกมากขึ้น มีการทําธุรกรรมระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติทั้งในด้านของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
และทั้งในด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง  

ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ได้ส่งผลให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลาก หลายทั้งในบริบทของการทํางาน 
และการดําเนินชีวิต ภาควิชาฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความ 
สามารถในการทํางาน การบริหารงาน และการติดต่อสื่อสารในสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งมีความหลากหลาย  
ทางด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้นนี้อย่างมีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมี 
ประสบการณ์ตรงในต่างประเทศด้วย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1  และข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทําให้จําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  สามารถ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันในระบบการค้าโลก สามารถ 
ยืนหยัดในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อให้เป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งหมายที่ 
จะผลิตบัณฑิตทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในธุรกิจระหว่างประเทศโดยตรง 
และงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรม และจริยธรรม และเป็น 
หลักสูตรที่ตอบรับกับโลกปัจจุบันและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ในการออกแบบและการปรับปรุงหลักสูตรน้ี ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้ดําเนินการตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยที่พึงทําหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ 
แก่สังคม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งงาน และความต้องการของสังคม 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีจุดเน้นที่การ ตอบสนองความจําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และการแข่งขันทางการค้า การลงทุนในระดับสากล  และเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสู่ การเป็น  
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า กอร์ปด้วยความร ู้ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ 
สร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง การงาน ธุรกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน 
 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1   รายวิชาที่เปิดสอนให้กับหลักสูตรอื่น 
  -    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

- หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก   
• เปิดให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นท่ีต้องการเลือกเรียนวิชาชีพเฉพาะทางการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นวิชาชีพเลือกแทนหรือร่วมกับวิชาชีพเลือกในหลักสูตร
ของตนเอง   

• เปิดให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ ต้องการเลือกสาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เป็นวิชาโท 
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 13.2    กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ และพลศึกษา 

  (เปิดสอนโดย คณะศิลปศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์) 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางบัญชี 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการจัดการอุตสาหการ 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการตลาด 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการเงินและการลงทุน 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการจัดการและการประกอบการ 

(เปิดสอนโดย ภาควิชาต่างๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ)  

 3) หมวดวิชาเฉพาะ   
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มวิชาชีพเลือก ของหลักสูตรอื่น 
• การเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก นอกจากให้เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกของ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหมวด
วิชาเฉพาะ ทั้งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพเลือกของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะบริหารธุรกิจ / หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาอื่นทั้งที่เปิดในคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะวิชาอื่นๆ ได้ด้วย   

• สําหรับผู้เรียนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยสยาม
เป็นสาขาวิชาโท สามารถดําเนินการได้โดยให้เป็นไป ตามเกณฑ์ว่าด้วยวิชาโทของ
หลักสูตรนั้นๆ  

 
 4) หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกเรียนได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
สยาม 
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 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.2.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ด้านการบริหารธุรกิจ ทําหน้าที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร มาตฐานการวัดและประเมินผลการเรียน  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  13.2.2  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอย่างน้อย 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานหลักสูตรให้มคุีณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  
  13.2.3  มีคณะกรรมการบริหารคณะ อันประกอบด้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน  และรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาต่างๆ และอาจารย์อาวุโสในคณะบริหารธุรกิจเป็นกรรมการ ทําหน้าที่
ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
   13.2.4 การดําเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้การอํานวยการของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

    
 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ดําเนินการเพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การปฏิบัติงาน การวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มี
วิสัยทัศน์สากล เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ   
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษา  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของสังคมและประเทศชาติให้มีความย่ังยืน
อย่างมีคุณภาพ 

 
1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การ
บริหารงาน และมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกท่ีดี  
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถบูรณาการศิลปวิทยาการ และเทคโนโลยีในการทํางาน ประกอบอาชีพ และ
แก้ปัญหาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงและ
ไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และสังคมปัจจุบัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน ซื่อสัตย์และทํา
หน้าที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทยเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่าง
ย่ังยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการทํางาน และการประกอบการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ไขสังคมอย่างเป็นระบบและมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพื่อการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
วิทยาการสมัยใหม่ 

3. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการสื่ อสาร  การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการสื่อสาร  และ
ภาษาต่างประเทศ อย่างเข้าใจ รู้เท่าทัน และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการทํางานกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นกลุ่มได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมได้ และสามารถปรับตัวได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม  

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า สกอ. กําหนด 

1)  ประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2) ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

1) รายงานการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2 )  ห ลั ก สู ต ร ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง 
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด  

- แผนพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้
และทั กษ ะสอดคล้ อ งกั บความ
ต้องการของธุรกิจ 

1 )  ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1) รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ    ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการทํางาน โดย
เฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 

2) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ/
กิ จ ก ร ร ม / โค ร ง ก า ร  ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- แผนพัฒนาอาจารย์ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์ ด้ าน วิชาการและ
วิ ช า ชี พ  เพื่ อ นํ า ม า ใช้ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

- ร าย งาน ส รุ ป  ก าร เข้ า อ บ รม  
สัมมนา  การศึกษาต่อ และพัฒนา
อาจารย์ในรูปแบบต่างๆ 

 
 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษาการดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเหน็สมควรมหาวทิยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สมัมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นทีเ่ทียบเท่า ให้คิด 1 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง  ต่อหน่ึงภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หนว่ยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศกึษาท่ีเทียบเทา่ ให้คิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

หรือต้ังแต่ 30 ถึง  45  ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
 

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์  และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา

รวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
    ไม่ม ี
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ในเวลาทําการ  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  8.30 น. – 16.30 น.  
 นอกเวลาทําการ  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 17.00 น. – 21.00 น.  
                  วันอาทิตย์     เวลา  8.30 น. – 21.00 น. 



11 

 

 

 ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 

(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการ
เทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสยาม และ/หรือ ระบบการคัดเลือกของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม เร่ืองการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

5. การรับนักศึกษาพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการวัดผลที่มหาวิทยาลัยสยามกําหนด 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาแรกเข้ามีช่องว่างและความแตกต่างด้านความรู้ความสามารถ พื้นฐานครอบครัว และฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  พบว่านักศึกษามีปัญหา ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านสังคม  ได้แก่ การปรับตัวของนักศึกษา การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนใหม่ สถานที่ และระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 2. ปัญหาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
 1. จัดใหน้ักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อน
การเปิดภาคการศึกษา 
 2. จัดหลักสูตรอบรมเสริมคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในระหว่าง
ภาคการศึกษา     
 3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ เพื่อดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและให้คําปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการให้คําปรึกษาระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 4. จัดทําแฟ้มสะสมงานของนักศึกษาเพ่ือติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี สําหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 100  คน และคาดว่านักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้.- 
 

ชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2 - 96 96 96 96 
ช้ันปีที่ 3 - - 95 95 95 
ช้ันปีที่ 4 - - - 95 95 

รวม 100 196 291 386 386 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 95 95 

 
 
 
2.6  งบประมาณตามแผน    

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 
 
 

 

หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าบํารุงการศึกษา 1,965,000.00  3,665,500.00  5,276,500.00  6,798,000.00  6,798,000.00  

2. ค่าหน่วยกิต 4,455,000.00  8,687,250.00  12,696,750.00  16,483,500.00  16,483,500.00  

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี 

รวมทั้งสิ้น 6,420,000.00  12,352,750.00  17,973,250.00  23,281,500.00  23,281,500.00  

หมายเหตุ รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  251,750.00 บาท 
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        2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
   

 

หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต 
(ค่าสอน) 

2,850,000.00  5,557,500.00  8,122,500.00  10,545,000.00  10,545,000.00  

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 300,000.00  585,000.00  855,000.00  1,110,000.00  1,110,000.00  

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 100,000.00  195,000.00  285,000.00  370,000.00  370,000.00  

4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

50,000.00  97,500.00  142,500.00  185,000.00  185,000.00  

5. เงินอุดหนุน  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าเครื่องมือ 
อุปกรณ์) 

  700,000.00  1,365,000.00   1,995,000.00  2,590,000.00  2,590,000.00  

รวมทั้งสิ้น 4,000,000.00  7,800,000.00  11,400,000.00  14,800,000.00  14,800,000.00  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.00 บาท 
  

 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 การเทียบโอนผลการเรียนรู้  หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับอุดมศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาท่ีขอเทียบโอนหน่วย
กิต  โดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยสยาม 

2.8.2 การเทียบโอน 
การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร   129 หนว่ยกิต 
 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129 หน่วยกิต  
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    33 หน่วยกิต  
 1. ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จํานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต 

 2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
          
          ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                             90  หน่วยกิต  

-กลุ่มวิชาแกน                48   หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ            27  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาชีพเลือก             15  หน่วยกิต 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี        6      หนว่ยกิต  

 
  

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

1)  การกําหนดรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มี
ดังนี้ 

• กําหนดรหัสไว้ 6 ตัว  
• ตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
• ตัวเลข  3  ตัวหลัง หมายถึง เลขกํากับรายวิชา 

 
ความหมายของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  

 101-1xx หมายถึง   กลุม่วิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 101-2xx หมายถึง   กลุม่วิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 101-3xx หมายถึง   กลุม่วิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
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 101-4xx หมายถึง   กลุม่วิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 130     หมายถึง   กลุม่วิชาแกน 
 131     หมายถึง   ภาควิชาการบัญชี 
 132     หมายถึง   ภาควิชาการเงินและการลงทุน 
 133     หมายถึง   ภาควิชาการตลาด 
 134     หมายถึง   ภาควิชาการจัดการและการประกอบการ 
 135     หมายถึง   ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 136     หมายถึง   กลุม่วิชาการจัดการอุตสาหการ 
 
2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  มีดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33   หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้          3 หน่วยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้   9 หน่วยกิต 

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

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้)  

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

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์ให้เรยีนรายวชิาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย    3(2-2-5) 
                     (Life, Well-Being and Sports)              
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และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี ้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศกึษา       3(2-2-5) 

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

 (General Psychology) 
 101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics) 
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน    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  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 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.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

   **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6)             
 (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 
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*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

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

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

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

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

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

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศลิปะการดําเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 
 
หมายเหตุ * รายวิชาปรับคําอธิบายใหม่   ** รายวิชาใหม่ 
 

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ    90  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน   ( 48 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 กําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Business Economics)   
 130-204  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Data Analysis for Decision Making in Business)    
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 130-215   ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
  (International Business) 
 130-217  ธุรกิจอัจฉริยะ           3 (3-0-6) 
  (Business Intelligence) 
 130-302  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
              (Business Law) 
 130-303  การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
  (Taxation 1) 
 130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6)              
  (Strategic Management for Competitiveness)   
 130-403  การออกแบบนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  (Design Thinking Studio) 
 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ                                   3(3-0-6) 
              (Entrepreneurship and Startup Business) 
 131-103  การบัญชีการเงิน 1  3(3-0-6) 
              (Financial Accounting 1) 
 131-104   การบัญชีการเงิน 2 3(3-0-6) 
              (Financial Accounting 2) 
 131-204  การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
                       (Managerial  Accounting) 
 132-203  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
                       (Business  Finance) 

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
            (Principles of Marketing and Digital Marketing)  

 134-201  หลกัการจัดการ                                                                      3(3-0-6) 
              (Principles of Management) 
 136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน                                           3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 
 
 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   (27  หน่วยกิต)                         หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 กําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
  
 133-310  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก           3(3-0-6) 
  (International and Global Marketing) 
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 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  (English for International Business) 
 135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  
  (Creative Business and International Business Management)  
 135-305  การจัดการการส่งออกและนําเข้า  3(3-0-6) 
  (Export and Import Management) 
 135-307  การเงินระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 
  (International Finance) 
 135-308  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  (International Logistics and Supply Chain Management) 
 135-310 ธุรกจิในอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Business in ASEAN) 
 135-401  การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  (International Business Negotiation) 
 135-402  การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  (Cross-cultural Management)  
      
 
 กลุ่มวิชาชพีเลือก    ( 15  หน่วยกิต )                        หน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
  
 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 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

          (English for Business) 
          135-303 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                                             3(3-0-6) 
          (International Trade and Inverstment) 

135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ     3(3-0-6)                           
  (International Transportation)   

135-306 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
   (International Trade Law) 
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135-309 การตลาดเพื่อการส่งออก     3(3-0-6)                    
 (Export Marketing) 

 135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ          6(6-0-12) 
                     (International Experience in Business) 
 135-403 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
   (Seminar in International Business) 
 135-404 การประกันภัยสินค้า             3(3-0-6)                    

            (Cargo Insurance) 
135-405 ระบบศุลกากรเพ่ือการส่งออกและนําเข้า             3(3-0-6) 
            (Customs System for Exporting and Importing ) 

 135-406 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค                   3(3-0-6)                    
   (Geographical Studies) 
 135-407 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
          (Research Methodologies in International Business) 
 135-408 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ          3(2-2-5) 
          (International E-Commerce) 
 135-409 การค้าชายแดน           3(3-0-6)                    
   (Border Trade) 
 135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ          3(3-0-6)                    
   (International Entrepreneurship)  
 
หมายเหต ุ   

1. สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 
1.1   130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

          1.2   130-491  สหกิจศึกษา 1 
  1.3   ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะ/วิชาชีพเลือกของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ / หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้  โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
 

2. กรณีนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 
2.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ชั่วโมง 
2.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะ / วิชาชีพเลือก ของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ / หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ในคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 15 
หน่วยกิต   
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2.3 กรณีผู้เรียนต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยสยามเป็นสาขาวิชาโท 
สามารถดําเนินการได้โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ  

2.4  รายวิชาที่เปิดสอนให้กับหลักสูตรอื่น เป็นวิชาโท  
    นักศึกษาต่างสาขาวิชา / ต่างหลักสูตร ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่าง

ประเทศ เป็นวิชาโท    นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน 15 
หน่วยกิต     โดยกําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน   6  หน่วยกิต   

        135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  
          (Creative Business and International Business Management)  

 135-305 การจัดการการส่งออกและนําเข้า        3(3-0-6) 
  (Export and Import Management)          

         และให้เลือกเรียนรายวิชาใดใดก็ได้จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอีก  
จํานวน 9 หน่วยกิต   

   
 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี 6  หน่วยกิต 
     นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม 

    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืนฐาน 3* 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3  
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3  
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3  
134-201 หลักการจัดการ 3  

รวม 15 
*ไม่นับหน่วยกิต  

 
     

  ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3 
131-103 การบัญชีการเงิน 1 3  
132-203 การเงินธุรกิจ 3  

รวม 18 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 3 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 3 

รวม 6 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3  
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3 
130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ 3  
130-403 การออกแบบนวัตกรรม                                               3 
131-104 การบัญชีการเงิน 2 3  
135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 

รวม 21   
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 3 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3 
131-204 การบัญชีบริหาร 3 

135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3  
135-305 การจัดการการส่งออกและนําเข้า 3  
135-307 การเงินระหว่างประเทศ            3 
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 

รวม 21 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ 6 

  ( วิชาชีพเลือก / เลือกเสร ี)   
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 3 
130-303 การภาษีอากร 1 3 
130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 
135-308 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 3 
133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 3 
135-401 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  

รวม 21 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
135-310 ธุรกิจในอาเซียน 3 
135-402 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม 3 
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก     3  
xxx-xxx วิชาชีพเลือก     3  
xxx-xxx เลือกเสร ี  3 
xxx-xxx เลือกเสร ี  3    
130-490 เตรียมสหกิจศกึษา  (เฉพาะผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา)* 1 

รวม 20 หรือ 21 
 

 
*หมายเหตุ :   
1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 

1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
1.2 130-491 สหกิจศึกษา 1 
1.3 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต 

2 กรณีนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี ้
2.1  ต้องฝึกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 
2.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา 1 5 

 หรือ การฝึกงาน - 
 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-492 สหกิจศึกษา 2 5 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
(กรณีไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา/ไม่เลือกเรยีน 135-311 ประสบการณก์ารเรียนรูธุ้รกิจในต่างประเทศ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  
xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3  

รวม 6 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
 
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
  3.1.5.1  หมวดศึกษาทั่วไป ( 33 หน่วยกิต ) 

         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์    

*101-101   หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 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   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
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 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา         3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในท่ี
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สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม   

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 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ 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 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
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  
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**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

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 คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จ
ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

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   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  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   
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*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้
ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  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) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 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  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง 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  
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*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 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) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม 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  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคณุค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  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  สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง 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 
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towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  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 
 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน

การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

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   ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
        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   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพืน้  (English for Remediation)             3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
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 เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 

  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่าย
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 : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดังกล่าว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และคําศัพท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening 
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี        3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 
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**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

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 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน                  3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  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 คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
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  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 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวนอย่าง
ง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขยีนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

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 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   
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) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย  

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 
 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
**101-301    ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21          3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 



36 

 

 

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 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
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 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน                  3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

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   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่              3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ

ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

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 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
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Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน                      3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้
ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

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 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

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  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  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 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
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สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 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 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 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 สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  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) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
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ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     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 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  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 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 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 
 
          กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
 
**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย         3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports)           
  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 
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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   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซ้ึงใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     

 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 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

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 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
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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) 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
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 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 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 
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 3.1.5.2.  หมวดวิชาเฉพาะ (90   หน่วยกิต) 
  
กลุ่มวิชาแกน (48 หน่วยกิต) 
130-104   เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ        3(3-0-6) 
              (Business Economic) 
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตร์ในการ
กําหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนทาง
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   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ             3 (3-0-6) 
              (Data Analysis for Decision Making in Business)    
   วิชาบังคบัก่อน: ไม่มี 
              หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ การทดสอบข้อมูลที่ได้มาโดยการแจง
นับ การทดสอบและสหสมัพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การโปรแกรมเชิง
เส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกจิ 

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  ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                 3 (3-0-6)
    (International  Business) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย  เครื่องมือนโยบายการค้า การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฏเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
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 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   ธรุกิจอัจฉริยะ     3 (3-0-6) 
              (Business Intelligence) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การฝึกปฏิบัติ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความ
ต้องการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 
การเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 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) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน 
เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 
 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.  
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130-303  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 
   (Taxation 1) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษี
อากร หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิ ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง 

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) 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่
สร้างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความเข้าใจ ตีความปัญหา 
พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ 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 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ                                3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship and Startup Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการดําเนิน
กิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร 
รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการ
ออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ที่ได้ 

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.  
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130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน       3 (3-0-6) 
   (Strategic Management for Competitiveness)  

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วย
ธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
องค์การเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

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  การบัญชีการเงนิ 1        3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 1) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนอ
งบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทํา
การ การบัญชเีกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 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  การบัญชีการเงนิ 2        3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 2) 
 วิชาบังคับก่อน: 131-103  การบัญชีการเงิน 1 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน การบัญชี
เกี่ยวกับต๋ัวเงินและลูกหนี้ สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน การบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมห่มุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรบักิจการอุตสาหกรรม 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.  
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131-204   การบัญชีบรหิาร     3(3-0-6) 
              (Managerial  Accounting) 
     วิชาบังคบัก่อน : 131-103 การบัญชกีารเงนิ 1 

การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญ
ต่อการตัดสินใจ 

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  การเงนิธุรกิจ                          3 (3-0-6) 
             (Business  Finance) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่การจัดการทางการเงิน
ในการวางแผนทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การคํานวณอัตราส่วน
ทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด  การ
บริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกําไร  ค่าของเงินตาม
เวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล  

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) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัล  การแบ่งส่วนตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  การกําหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  
และการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม   

  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. 
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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  หลกัการจัดการ (Principles of Management)                3 (3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการทางการ
บริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่
และร่วมสมัย 
 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  การจัดการการผลิตและการดําเนนิงาน      3 (3-0-6) 
             (Production and Operation Management) 
   วิชาบังคบัก่อน: ไม่มี 
 ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดําเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจน
การดําเนินงานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกําลังการผลิต 
การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
 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. 
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กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  

133-310    การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  3 (3-0-6) 
  (International and Global Marketing) 
 วิชาบังคับก่อน : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
    ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความท้าทายของการตลาด
ระหว่างประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก  
วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยุทธ์การจัดจําหน่ายสําหรับตลาดระหว่าง
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  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 

( English for International Business )     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการส่งออกและนําเข้า การแลกเปลี่ยน
เงินตรา องค์กรระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ และเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 
 English  used in  international  business  context: import-export  operations, foreign  
exchange, international  organization, international  transportation, and  documents  related  
to  international  trade.  
 
135-302  ธุรกิจสร้างสรรคแ์ละการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6)  

(Creative Business and International Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและความสําคัญของ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และธุรกิจสร้างสรรค์ กระบวนการคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ  การพัฒนาโมเดลธุรกิจ   การ
วางแผน และการกําหนดกลยุทธ์ระหว่างประเทศ การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์  ห่วงโซ่อุปทานและการ
ผลิตระหว่างประเทศ  รวมถึงจริยธรรมในบริบทของ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 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. 
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135-305  การจัดการการส่งออกและนําเข้า     3(3-0-6) 
 ( Import-Export Management ) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การวิเคราะห์ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกหรือนําเข้า วิธีการส่งออก
โดยตรง การใช้บริษัทการค้าระหว่างประเทศ การวางแผน การจัดองค์กร การเลือกเงื่อนไขการค้า 
(Incoterms) การเสนอราคา หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารเกี่ยวกับการ
ส่งออกและนําเข้า  หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจส่งออกและนําเข้า การฝึกทักษะ
ดําเนินงานส่งออกและนําเข้า  การใช้ตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 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  การเงินระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) 

( International Finance ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  เครื่องมือและวิธีการชําระเงินระหว่าง
ประเทศ การจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจระหว่างประเทศ   
 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  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 (International Logistics and Supply Chain Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและการบริหารกิจกรรม โลจิ
สติกส์ ซึ่งครอบคลุม การจัดการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศ การบริการลูกค้า การบูรณาการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การสร้างคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การแบ่งปันประโยชน์และสารสนเทศ รวมท้ัง
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.     
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135-310 ธุรกิจในอาเซียน 3(3-0-6) 
 ( Business in ASEAN ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ภาพรวมของเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของภูมิภาค ความสามารถเชิงการแข่งขันของแต่ละประเทศในอาเซียน   การทํา
ธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มและโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศนอกกลุ่ม 
 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  การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   ( International Business Negotiation )   

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ประเด็นและกรอบของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของผู้

เจรจาและปัจจัยด้านสถานการณ์ต่อการเลือกใช้วิธีการเจรจาและผลการเจรจา  การต่อรองแบบรวมกลุ่มกัน
เจรจา ต่อรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนากลยุทธ์การเจรจาและการบริหารความแตกต่างของอํานาจ  
 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  การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

( Cross-Cultural Management )      
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทํางาน การสรรหาบุคคลและ
การจ้างงาน การฝึกอบรม เทคนิคในการตัดสินใจ ภาระผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความ
ร่วมมือของธุรกิจกับภาครัฐ การติดต่อสื่อสารและการควบคุม ปัญหาในการจัดการธุรกิจที่บริหารงานภายใต้
สภาพแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ และบทบาทของผู้บริหารซึ่งถูกส่งมาจากบริษัทแม่ 
 Effects  of  local  cultures  upon  global  interactions  of  business  trading, marketing  
and operations. Difficulties  in  market  analysis  considering  cultural  factors  in  various  
countries. 
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กลุ่มวิชาชพีเลือก   

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 
(Co-operative Education Preparation) 

  วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบ้ืองต้นในการทํางาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 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) 
            วิชาบังคับก่อน :  130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

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) 
            วิชาบังคับก่อน :  130-491 สหกิจศึกษา 1  
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

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) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ  จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  บันทึกข้อความ การอ่าน
โฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน รายงาน และการนําเสนองานทางธุรกิจ 

English used in business correspondence, letters, e-mails, , memorandums,  job 
application, interview, report, presentation, and business communication.  
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135-303  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
( International Trade and Investment ) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทฤษฎี เครื่องมือ และนโยบายทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการค้าพหุภาคีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน องค์การที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าและและการสงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การใช้ตัวอย่าง
ประเทศที่ประสบความสําเร็จการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทการค้า
และกิจการข้ามชาติ 

 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 การขนส่งระหว่างประเทศ                                3(3-0-6) 

( International Transportation ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รูปแบบวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ เงื่อนไขการค้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง (Incoterms) เอกสาร พิธีการ
และค่าระวาง การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล เงื่อนไขการขนส่ง (Transportation Terms) 
รูปแบบต่าง ๆ ของบริการการขนส่งทางทะเล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความรับผิดการขนส่งและการประกันภัย
สินค้า บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ตัวเรือ (Shipping Agent) และสภาผู้ส่งเสิน
ค้าทางเรือ 
 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  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 ( International Trade Law ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาการค้าของสหประชาชาติ ความตกลงว่าด้วย
การค้าและภาษีศุลกากร  และข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  (แกตต์) และหน้าที่ของประเทศภาคี 
กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  การระงับข้อพิพาท กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ออกตาม
ความตกลงการค้า เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
 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 
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negotiation and arbitration process; laws and regulations concerning international  payment, 
international  transportation, marine  insurance  and  customs. 
 
135-309 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
 ( Marketing  for Export ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออก ประโยชน์ ลักษณะของการตลาด ความต้องการของตลาด  
พฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ กลยุทธการตลาดเพื่อการส่งออก  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การบรรจุภัณฑ์ การต้ังราคา ช่องทางการจําหน่าย การกระจายสินค้า และการ
สื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออก  การส่งเสริมและพัฒนาตลาดส่งออก  
 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 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ    6(6-0-12) 
          (International Experience in Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณ์ในต่างประเทศโดยตรง โดยการเรียนในชั้นเรียนใน

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศนั้นๆ จํานวน 6 หน่วยกิต  โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดําธุรกิจในประเทศนั้น เป็น
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน    

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  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 

( Seminar in International Business )    
วิชาบังคับก่อน : 130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ 
ประเด็นและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบาย

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  
 Analyze  and  discuss  problems  of  business  systems  and  the  international  
business environment  including  situations  which  are  very  important  for  international  
business transactions.   
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135-404  การประกันภัยสินค้า       3(3-0-6) 
 ( Cargo Insurance ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมและประเภทของการประกันภัยการค้า การประกันภัยสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่สัมพันธ์กับการประกันภัยสินค้า รูปแบบการทําประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย  การ
ประกันภัยการค้าทั้งทางทะเลและอากาศ ตาม Institute Cargo Clauses ข้อกําหนดการประกันภัยสินค้า  
การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยการรับผิด  การเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธ์ิที่พึงได้ 
 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  ระบบศุลกากรเพื่อการส่งออกและนําเข้า           3(3-0-6) 

  ( Customs System for Exporting and Importing ) 
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการปฏิบัติด้านพิธีการศุลากร โครงสร้างภาษีศุลกากรของประเทศไทย ขอบเขต
และงานด้านการศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนําเข้าสินค้าผ่านราชอาณาจักรไทย ราคาศุลกากร 
พิกัดศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กฏว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ของต้องห้ามต้องกํากัด เอกสารต่าง ๆ 
ในงานศุลกากร พิธีการผ่านศุลกากร และระบบศุลกากรไร้เอกสาร 
 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 )  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎข้อบังคับต่างๆทางธุรกิจของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง  หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง  โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ   และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ   
 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.   
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135-407  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ           3(3-0-6)    
    (Research Methodologies in International Business )  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความสําคัญ ขอบเขต สถานการณ์ที่ต้องใช้ในการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ   แนวคิดทางทฤษฎี 

เทคนิคและวิธีการวิจัย  การวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ  นักศึกษาสามารถ
เลือกปัญหาทางธุรกิจที่น่าสนใจมาทําวิจัย  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  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 

(International E-Commerce)   
วิชาบังคับก่อน : 137-102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวคิดและวิธีการทําการค้าระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์   การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์   การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   และ
ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
 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 การค้าชายแดน       3(3-0-6)                    
 (Border Trade) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการทําการค้าชายแดน ระบบการค้า เส้นทางการค้า การขนส่ง 

และโลจิสติกส์ข้ามแดน ด่านศุลกากรชายแดน งานพิธีการศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลาดการค้า
ชายแดน  และระบบการค้าของต่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการทําการค้า
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. 
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135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ     3(3-0-6)                    
 (International Entrepreneurship)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ความรู้พ้ืนฐานและจริยธรรม เพื่อการประกอบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ และการค้า
ออนไลน์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ และการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ  การออกแบบแผนธุรกิจระหว่างประเทศเชิงนวัตกรรม 

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 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดใดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยามได้ 
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3.2  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นางเปรมจิต  พรหมสาระเมธี 5102099010xxx ปริญญาเอก (ปร.ด.) วัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s 
happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-
352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

 ปริญญาโท (M.B.A.) International Business, 
Northrop University, U.S.A.  
2531 

 ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)  วิทยาลัยเทคนิค
สยาม  2525 

2  นางสาววรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 
 
 

3730600320xxx ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 

Ed.D. (Higher Education), 
Oklahoma State 
University, U.S.A.   2545 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสยาม 2534 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2531 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s 
happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-
352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของ
ผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86. 
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

3  นางชลิศา  รัตรสาร 
 

3739900138xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. (สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 

9 9 ชลิศา รัตรสาร. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการชําระ
เงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. ใน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Thailand 
Research Symposium 2016. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 79-86. 

 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม  2535 

4  นางศจิรัตน์    เมธีสุวภาพ 3101203307xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2557 

9 9 ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ, ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ และสม
ถวิล วิจิตรวรรณา. (2558) อิทธิพลของปัจจัย
แห่งความสําเร็จที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 
ฉบับที่ 92 ตุลาคม - ธันวาคม 2558, 254-272. 

ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2561) ลักษณะของการรายงาน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ: ดุลยพินิจในการ
เขียนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีในกลุ่มสํานักงานบัญชี BIG 4. วารสารสุทธิ
ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 
2561, 211-221. 

 ปริญญาโท 
 

บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522   

    
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515   

5  นางหญิง        ซานี่ 5102000062xxx ปริญญาโท 
 

M.B.A. (General Business), มหาวิทยาลัย
สยาม 2549 

9 9 Mongkhonvanit, P.  Panyasiri, C. and Sawheny, Y. 
(2014). Enhancing European and Asian 
Academic Systems Compatibility,   
Proceeding of The 32nd Inter-University 
Conference The Association of Southeast 
Asian Institutions of Higher Learning-
Thailand Chapter, 31 March, 2014, 
Thailand. 33-42. 

 ปริญญาตรี 
 

BBA. (International Business), 
มหาวิทยาลัยสยาม 2546 
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 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นางเปรมจิต  พรหมสาระเมธี 5102099010xxx ปริญญาเอก (ปร.ด.) วัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s 
happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-
352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

 ปริญญาโท (M.B.A.) International Business, 
Northrop University, U.S.A.  
2531 

 ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)  วิทยาลัยเทคนิค
สยาม  2525 

2  นางสาววรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 
 
 

3730600320xxx ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 

Ed.D. (Higher Education), 
Oklahoma State 
University, U.S.A.   2545 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสยาม 2534 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2531 

9 9 เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. 
(2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s 
happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 (หน้า 343-
352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของ
ผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-
86. 

3  นางชลิศา  รัตรสาร 
 

3739900138xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. (สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 

9 9 ชลิศา รัตรสาร. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการชําระเงิน
และการกระจายสินค้าบนเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. ใน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Thailand Research 
Symposium 2016. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 79-86. 

 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยสยาม  2535 



60 

 

 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4  นางศจิรัตน์    เมธีสุวภาพ 3101203307xxx ปริญญาเอก 
 

ปร.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2557 

9 9 ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ, ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ และสมถวิล 
วิจิตรวรรณา. (2558) อิทธิพลของปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงาน
บัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2558, 254-272. 

ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2561) ลักษณะของการรายงานเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ: ดุลยพินิจในการเขียนเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
สํานักงานบัญชี BIG 4. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 
32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 2561, 211-
221. 

 ปริญญาโท 
 

บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2522   

    
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515   

  
 3.2.3 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 

บทความวิชาการ หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1  นางสาวอรนุช  อินทวงศ์ ปริญญาโท 
 

M.B.A. (International Business), Schiller 
International University, London, U.K.  2538 

12 12 จันทิมา สังข์สวัสดิ์, ชลิศา รัตนสาร, อริศรา อัครพิสิฐ, อรนุช 
อินทรวงศ์, กิตติศักดิ์ สรแพทย์, ศิวิไล สายบัวทอง..., 
จักษณ์ จันทรวิโรฒ. (2560). สมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสยาม. 

ปริญญาโท 
 

M.A. (Finance),   
     Webster University, U.K. 2539 

ปริญญาตรี รป.บ. (ทฤษฎีการจัดการทั่วไป) 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2527 
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ลําดับ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 

บทความวิชาการ หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

2  นางสาวจันทิมา สังข์สวัสดิ์ ปริญญาโท 
 

M.B.A. (International Business), Schiller 
International University, London, U.K.  2538 

12 12 จันทิมา สังข์สวัสดิ์, ชลิศา รัตนสาร, อริศรา อัครพิสิฐ, อรนุช 
อินทรวงศ์, กิตติศักดิ์ สรแพทย์, ศิวิไล สายบัวทอง..., 
จักษณ์ จันทรวิโรฒ. (2560). สมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสยาม. 

3  นางสาวอริสรา  อัครพิสิฐ ปริญญาโท 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  2552 

12 12 อริสราอัครพิสิฐ.(2560). สมรรถนะที่จําเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (รายงานการวิจัย). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

อริสราอัครพิสิฐ.(2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องสําอางนําเข้า จากต่างประเทศประเภทตกแต่ง 
สีสันของผู้หญิงวัยทํางานในเขตภาษีเจริญ (รายงาน
การวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

ปริญญาตรี 
 

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2543 

4  นายเจษฎา  ลีลากิจกุล ปริญญาเอก 
 

D.B.A (Management), University of South 
Australia, Australia, 2549 

12 12  

ปริญญาโท ว.ท.ม. (โลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
M.A. (International Business), Webster University, 

UK., 2537 
ปริญญาตรี ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2536 
5  นายภาณุพงศ์  ลีลากิจกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
 

บธ.ด. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2559 
M.A. (International Business), Webster University, 

UK, 2537 

12 12  

ปริญญาตรี ศ.บ. (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2535 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
มีประสบการณ์ภาคสนาม โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
เลือก หรือเลือกการฝึกงาน 320 ช่ัวโมง เพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทํางานจริง 

 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
       ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 

4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต  
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม 

 
4.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

- สามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
- สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 
4.1.3 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
- สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมองค์การภายใต้บริบทของ

สภาพแวดล้อมได้ 
 
4.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ  
- สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

 
         4.2  ช่วงเวลา 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา / ฝึกงาน ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ในการลงทะเบียน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องไม่เรียนรายวิชาอื่นใดในช่วงเวลาเดียวกันนั้น  

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติงาน 30 ช่ัวโมง/
สัปดาห์   

5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
  ไม่มี 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
 
ก. หมวดวิชารศึกษาทั่วไป 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มคีวามมั่นใจในตนเอง 1. มีการเปิดรายวิชาใหม่ที่เน้นการสร้างบุคลิกภาพแห่งความ 

   เป็นผู้นําในตัวผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการ 
   เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 

1.2 มคีวามเอาใจใสแ่ละรับผดิชอบต่อตนเอง 
     และสังคม 

1. มีรายวิชาที่เน้นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมอบหมายให้ผู้เรียนจดัทํา 
   จัดทําโครงการพัฒนาชุมชน 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติต่อเพื่อน 
   มนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสมและเท่าเทยีมในรายวิชาต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ 
   การมีจิตสาธารณะ 
 

1.3 ใฝ่รูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผู้้เรียนตระหนักและเห็น 
   คณุค่าของการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการเรียน 
2. สอดแทรกตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
   และหน้าที่การงานโดยอาศัยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ในรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน 
 

1.4 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
    มหาวิทยาลัย 
 

1.5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ 
   ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูล 
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2. การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ 

หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 
Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่ เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ 
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จาก

ผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมิน
สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

2.4  ทกัษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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   3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูล

ได้ 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 

และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ

การนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

และเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง

ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

 
 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
                ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย คณะวิชาฯ และภาควิชาฯ พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัว
ของนักศึกษาหลักสูตรนี้ คือ  

1) มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และ 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน ซื่อสัตย์และทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทยเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการทํางาน และการประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ไขสังคมอย่างเป็นระบบและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
การปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
วิทยาการสมัยใหม่ 

3) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจบริบทท้องถิ่นและบริบทสากล และ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

4) มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ มให้ กับตนเอง ชุมชนและสังคมได้ และสามารถปรับตัวได้ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์กิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในสาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  และ  เป็ นผู้ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน 
ซื่อสัตย์และทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทยเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อ

- จัดให้นักศึกษาได้ฝึกวางแผน ฝึกปฎิบัติงานจําลอง เข้ารับ
การอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- ให้จัดทํ ากิจกรรม/โครงการ โดยมีการประชุมและ
ดําเนินงาน จัดแบ่งหน้าที่  ความรับผิดชอบ   
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ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพเฉพาะ
ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหา
ในการทํางาน และการประกอบการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้และ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ไขสังคมอย่าง
เป็นระบบและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
การปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิทยาการสมัยใหม่ 

- จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ  เพื่อ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการแก้ไข  
โดยให้หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา   

- ให้นักศึกษาจัดทําแผนธุรกิจ และนําเสนอแผนธุรกิจ เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร 

3) ม ีความสามารถในการสื ่อสารด ้วยภาษา 
ต่างประเทศ มีความเข้าใจบริบทท้องถิ่นและ
บริบทสากล และสื ่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม 

- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งแสดงผล
เป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  จัดทํารายงาน และนําเสนอ
รายงาน  รวมท้ังการส่งงานเป็นแฟ้มงานอิเล็คทรอนิคส์โดย
ใช้อินเตอร์เน็ต 

4) มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
สามารถศึ กษ าต่อ ในระดั บ สู ง เพื่ อ ส ร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมได้ 
และสามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานให้หาความรู้ / ศึกษา /ค้นคว้า เพิ่มเติม
จากสิ่งที่ได้เรียน 

- นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม การสัมมนา การอบรมต่างๆ 
ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวในวิชาเรียน 
และฝึกวินัยในชั้นเรียน   

 
2.   การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบขององค์การและสังคม 
3)  เป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความถกูต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมข้างต้น ไปพร้อมกับเนื้อหาความรู้ต่างๆ  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ําเสมอจนกลายป็นวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษามี
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ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความ
รับผิดชอบในการทํางาน ฝึกให้รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ และตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  

           2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา

ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   

  
2.2  มาตรฐานด้านความรู้ 

           2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
1)  มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2)  มีความรู้  ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3)  สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง ชุมชน
และสังคม 
4)  สามารถตดิตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

       2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  
 2)  จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนวทางการแก้ไข  โดยให้หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา         

       3)  ให้นักศึกษาจัดทําแผนธุรกิจ และนําเสนอแผนธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสูตร 

       4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  
           2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 การประเมินผลโดยเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 
 1)  การทดสอบย่อย 
 2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
 4)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
 5)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิด วิเคราะห์ ระบุปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
2)  สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3)  สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  ใช้กรณีศึกษา  
 2)  การอภิปรายกลุ่ม 
                 3)  มอบหมายงานให้หาความรู้ / ศึกษา /ค้นคว้า เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียน ให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติจริง 

           2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา 
โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  
 2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น   
 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีมนษุย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 
2)  สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นคง คุณภาพ
ชีวิต 
3)  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและ
สังคม 

           2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 -  ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกัน 
2) ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้ 
 

2.5  ทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1)  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
2)  สามารถสือ่สารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถสบืค้นและใช้งานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัได้อย่างเหมาะสม 
4)   สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม  

 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของ

การแก้ปัญหา และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา    

 2) จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

             2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

หมายเหตุ  กลุม่วิชาศึกษาทั่วไปเป็นการจัดทําโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมือนกันทุกคณะ (ใช้ร่วมกัน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           
101-112 อารยธรรมศึกษา          
101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

101-209 ภาษาจีน 1          
101-210 ภาษาจีน 2         
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1         
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2         
101-213 ภาษาเกาหลี 1         
101-214 ภาษาเกาหลี 2         

 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม        
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 และธุรกิจใหม่    
 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         
101-315 สถิติความน่าจะเป็น         

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่รายวิชา ( Curriculum  Mapping ) 
ความรับผิดชอบในหลักสูตรทีม่ีผลการเรียนรู ้5 ด้าน   ในหมวดวิชาเฉพาะ  :  กลุ่มวิชาแกน  และกลุม่วิชาชีพ  แสดงสัญลักษณ ์ดังนี้ 

          ความรับผิดชอบหลัก                                     ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

จุดมุ่งหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   

      กลุ่มวิชาแกน                   

130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   o    o  o o  o   o    

130-204  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ o     o   o o o     o   

130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ       o     o       

130-217  ธุรกิจอัจฉริยะ  o     o o o     o  o   

130-302  กฎหมายธุรกิจ  o     o   o   o    o   

130-303  การภาษีอากร 1                 o  o    

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน     o o   o o         

130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ        o   o   o   o  

130-403  การออกแบบนวัตกรรม                o   

131-103 การบัญชีการเงิน 1                                        o  o    
131-104 การบัญชีการเงิน 2             o  o    
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา      ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
131-204  การบัญชีบริหาร                     o  o    

132-203 การเงินธุรกิจ                           o         o   o     o 
133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                   

134-201 หลักการจัดการ             o   o   

136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน             o      

      กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                   

133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก                         

135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ                   

135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ         

                  

135-305 การจัดการการส่งออกและนําเข้า                   

135-307 การเงนิระหว่างประเทศ                              

135-308 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างปท                    

135-310 ธุรกิจในอาเซียน                   

135-401 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ                   

135-402 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม                   
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา      ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
          กลุ่มวิชาชีพเลือก                   

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา                   

130-491 สหกิจศึกษา 1                   

130-492 สหกิจศึกษา 2                   

130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                   

135-303 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                                       
135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ                   

135-306 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                            
135-309 การตลาดเพื่อการส่งออก                   

135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ                   

135-403 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                       

135-404 การประกันภัยสินค้า                   

135-405 ระบบศุลกากรเพื่อการส่งออกและนําเข้า                   

135-406 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค                   

135-407 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ                   

135-408 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ                   
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา      ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
135-409 การค้าชายแดน          
135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ                            
สรุปรวมหลักสูตร                   

 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบของ
องค์การและสังคม 
1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่าง
ยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.1   มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.2  มีความรู้  ความเข้าใจในองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.3  สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง 
ชุมชนและสังคม 
2.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.1    สามารถนําทักษะในศตวรรณที่ 21 มา
คิดวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

3.2    สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

3.3    สามารถเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาส 
เพิ่มมูลค่าและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สันติสุข 

4.2  สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นคง 
คุณภาพชีวิต 
4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและ
สังคม 

5 .1  มีทั กษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
5.2  สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.3   สามารถสืบค้นและใช้งานผ่านการใช้
เทคโน โลยีสารสน เทศและดิ จิทั ล ได้อย่ าง
เหมาะสม 
 5.4   สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
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1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1   นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น 

 
1.2   สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจํา  
(Grade Point) ดังนี้ 

- สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา  
 

              สัญลักษณ์     แต้มประจํา ความหมาย 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 

F 

4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
ดี 

ค่อนข้างดี 
พอใช้ 
อ่อน 

อ่อนมาก 
ตก 

 
 

- สัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจํา 
 

    สัญลักษณ์                     ความหมาย 
  AU   การร่วมฟังการบรรยาย (Audit)  

I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
  S   ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U   ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
  W   ถอนการศึกษา (Withdraw) 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
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2.2   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายในสถาบัน  ทํา
หน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
  

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   
3.1  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา   ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
  3.1.1  เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลยักําหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.1.2  มแีต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า  2.00  ( จากระบบ 4  ระดับคะแนน ) 
  3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51 แห่งมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
  3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  3.1.5 มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แห่งระเบียบนี้ 
 3.2  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบติัครบถ้วนดังนี้ 
  3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2  ผา่นกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรกําหนด 
 3.2.3 ให้นักศกึษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนคํารอ้งแสดงความจํานงขอ
สําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมนิผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
 
 
 

 
1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่                              

1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
1.1.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  
1.1.4  มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1  ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
1.2.2  ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 
2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์ให้ตรงความต้องการของหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
อาจารย์ในทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ดังนี้  

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์
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2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา การเขียนบทความวิชาการ 
การวิจัย การวางแผนและการผลิตสื่อ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 

2.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ แก่อาจารย์ เช่น การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น 
2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.5  สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพ 
 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ ดังนี้ 
 1.1 เป้าหมายการบริหารหลักสูตร 

1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  และตรง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2) หลักสูตรมีการดําเนินการได้คุณภาพและมาตรฐานตามผลการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

3) หลักสูตรจะต้องได้รับการปรับปรุงทุก 5 ปี 
 

 1.2  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ตัวแทนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทําหน้าที่ กํากับดูแลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
3) มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การพัฒนาและ

ประเมินหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
4) มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ

บริหารหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 

 1) หลักสูตรมมีาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปรญิญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ   และสํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหก้ารรับรอง 

 2) มีจํานวนรายวิชาเรียน และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 3) มีการประเมินหลักสูตร ทุกสิน้ปีการศึกษาและครบรอบหลกัสูตรโดยมหีัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 7 

 

หมวดที่ 7.  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
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2.  บัณฑิต 
          บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม 
3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพื่อ

สร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ           

 2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีความรู้  ความเข้าใจในองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหกั้บตนเอง ชุมชนและสังคม 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถนําทักษะในศตวรรณที่ 21 มาคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
2) สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม           

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 
2) สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นคง คุณภาพชีวิต 
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและสังคม 

2.5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสืบค้นและใช้งานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ 

 กระบวนการดําเนินงาน 
 1)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพในทุกปีการศึกษา 
 2)  คณะวิชานําผลการสํารวจจากข้อ 1 มาทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 

3. นักศึกษา 

   หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล     
การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
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3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ  กําหนดเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษา   มีการรับนักศึกษาผา่นศูนย์รับสมคัรนักศึกษาใหม่ 

มหาวิทยาลัยสยาม  เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 
คณะบริหารธุรกิจ ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศกึษาสามารถปรับตัวใช้ชีวิตและศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยได้อย่างสําเร็จ   เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 หลักสูตรฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมแกน่ักศึกษาก่อนเข้า 
ศึกษาวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรฯ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถปรับตัวด้านการเรียนและการทํากิจกรรม   

3.2 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีช่ัวโมงให้คําปรึกษาจํานวน 2 ครั้งๆ ละ 

2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาโดยมีช่ัวโมงให้คําปรึกษา
จํานวน 2 ช่ัวโมงต่อรายวิชาต่อสัปดาห์ 

3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักทะเบียน และวัดผลมหาวิทยาลัยสยาม โดยนักศึกษา

ต้องกรอกแบบฟอร์ม คําร้องทั่วไป เพื่อยื่นต่อสํานักทะเบียนและวัดผล โดยระบุเรื่องที่ต้องการยื่นคําร้อง พร้อมเหตุผล
ประกอบ การพิจารณาคําร้องจะกระทําแล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

 
4. อาจารย ์

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
  4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
  4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
  4.1.4 กําหนดให้มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการ 
 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
  4.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 4.3   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ ซึ่งคณะจะเป็นผู้เสนอแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามที่คณะกําหนด ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและประสบการณ์ด้านวิชาการ ผลงาน
ที่ประจักษ์ นอกจากนี้คณะมีนโยบายให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีช่ือเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีมา
บรรยายพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ  
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยกําหนดวัตถุประสงค์การออกแบบหลักสูตร 
สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี  เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน  
สาขาวิชาการตลาดได้ออกแบบหลักสูตรโดยพิจารณารายวิชาและเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยน
แปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของภาคธุรกิจ  มีการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ 
ผู้บริหารในสถานประกอบการ และศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาและทํางานแล้ว  เพื่อนําข้อมูลมาใช้พิจารณาปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีรายวิชาที่ทันสมัย   
           หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการกําหนดอาจารย์ผู้สอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผน 
การเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ 
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  กําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 สอดคล้องกับ มคอ.2  และจัดทําภายใน 
กรอบระยะเวลาที่กําหนด  มีการประเมินผู้เรียนผ่านการประเมินผล การเรียนรู้ในแต่ละ รายวิชาตาม มคอ.5 และ 
มคอ.6 ในทุกภาคการศึกษาผ่านการกํากับโดยคณะกรรมการ หลักสูตรและสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย    

 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
6.1 การบรหิารงบประมาณ 

1) มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ ให้คณะเพื่อจัดหาตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2) คณะบริหารธุรกิจวางแผนงบประมาณคณะวิชา และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยให้ความสําคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพอเพียงมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะบริหารธุรกิจมีการวางแผนและการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม อาทิเช่น อาคาร

เรียนและห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประจําห้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร 
นอกจากนี้ยังมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือ และตําราด้านต่าง ๆ ดังเช่น 

หนังสือหมวดภาษาไทยหมวดศึกษาทั่วไป 3,197   รายชื่อ     8,404  เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป 1,065   รายชื่อ     1,813  เล่ม 
หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,013   รายชื่อ   17,190 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,910   รายชื่อ    8,865  เล่ม 
หนังสือภาษาไทย กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ 1,622   รายชื่อ   4,240  เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ 1,175  รายชื่อ   2,646 เล่ม 
วารสารภาษาไทย 369  รายชื่อ  
วารสารภาษาอังกฤษ 172   รายชื่อ 
โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 1,176 แผ่น 
โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 2,228 แผ่น 
โสตทัศนวัสดุประเภทวีซีดี ดีวีดี และมัลติมีเดียทั้งหมด 4,377 แผ่น 
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ฐานข้อมูลออนไลน์ 4 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลและสารานุกรมในรูปแบบซีดีรอม 99 แผ่น 
 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1. คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดทํางบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้มี

ความเพียงพอในการใช้งานประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
2. มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ  เพื่อการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน  ตํารา วารสารทางวิชาการและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะวิชา 
 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะบริหารธุรกิจมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร โดยการประชุมคณะวิชาฯ และนําเสนอ

ผลการประชุมผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
ดําเนินการสอบถามถึงความเพียงพอของทรัพยากรในการเรียนการสอน ได้แก่ ตําราเรียน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
และพิจารณาโดยประเมินถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

  นอกจากนี้ หลักสูตรฯ  ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อวางแผน
เกี่ยวกับรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  และให้อาจารย์ผู้สอนสํารวจและแจ้งความต้องการใช้ห้องเรียน 
สื่อการสอน และหนังสือ  ดําเนินการติดต่อสํานักที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ สํานักหอสมุดกลาง สํานัก
บริหารทรัพยากรการศึกษาและศูนย์สารสนเทศ   เพื่อจัดหาทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชา
ที่เปิดสอนและจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

 

7.    ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารยป์ระจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน   การดาํเนนิงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนนิงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยป์ระจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตทีมี่ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้(ขอ้) ในแต่ละป ี 12 12 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 10 10 10 10 10 

 
 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน
การสอนในแต่ละภาคเรียน ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอนความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ ในทุกรายวิชาที่ เปิดดําเนินการสอน 
มหาวิทยาลัยจะสรุปผลการประเมินและแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับและนําไปปรับปรุงการ
สอน  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้จัดทํา มคอ. 5 เสนอกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้าย โดยดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม และนําผลมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมหลักสูตรและในแต่ละรายวิชา 

หมวดที่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิงานของหลักสูตร 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย และควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยมีเกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้บังคับที่ 1-5 มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย  
2) มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
3) ผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ต้อง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย  ระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี 

  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมด ทําการวิเคราะห์ 
เพื่อนําผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการปรับปรุงย่อยเป็นระยะ ๆ ได้ และมี
กําหนดการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวชิา 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561 

 
และ 

 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 

1. ชื่อหลักสูตร 
  1.1 ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of  Business 
Administration  Program   in  International 
Business Management 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  1.1 ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of  Business 
Administration  Program   in  International 
Business Management 
 

- 

2. ชื่อปริญญา 
  2.1 ชื่อภาษาไทย    
    2.1.1 ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
    2.1.2 ชื่อย่อ : บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 
  2.2 ภาษาอังกฤษ    
    2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of  Business 
Administration  (International Business 
Management) 
    2.2.2 ชื่อย่อ : B.B.A. (International Business 
Management)  
 

2. ชื่อปริญญา 
  2.1 ชื่อภาษาไทย    
    2.1.1 ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
    2.1.2 ชื่อย่อ : บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 
  2.2 ภาษาอังกฤษ    
    2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of  Business 
Administration  (International Business 
Management) 
    2.2.2 ชื่อย่อ : B.B.A. (International Business 
Management)  
 

- 

3.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  133 
 

3.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  129 
 

จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร  ลดลง 4 หน่วยกิต 

4. อาจารย์ผู้สอน 

  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นางเปรมจิต  พรหมสาระเมธี 
นางสาววรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 
นางชลิศา  รัตรสาร 
นางศจิรัตน์    เมธีสุวภาพ 
นางหญิง        ซานี่ 

4. อาจารย์ผู้สอน 

  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นางเปรมจิต  พรหมสาระเมธี 
นางสาววรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 
นางชลิศา  รัตรสาร 
นางศจิรัตน์    เมธีสุวภาพ 
นางหญิง        ซานี่ 

 

5. หลักสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133  หน่วยกิต  
  5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน   48  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ    27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก      15  หน่วยกิต 

5. หลักสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  
  5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             90 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก         15   หน่วยกิต 

 
-การเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิต 
-เปลี่ยนแปลง 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต เลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน 320 ชั่วโมง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
 

5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
9 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง            3 หน่วยกิต 
100-102 ปรัชญาและศาสนากับ 
 การครองชีวิต             3 หน่วยกิต 
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด           
            เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต         3 หน่วยกิต 
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการ 
 พัฒนาบุคลิกภาพ          3 หน่วยกิต 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน       3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่          3 หน่วยกิต 
100-107 อารยธรรมศึกษา               3 หน่วยกิต 
111-101 จิตวิทยาท่ัวไป         3 หน่วยกิต 
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น              3 หน่วยกิต 
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์                3 หน่วยกิต          
111-104 ทักษะการศึกษา          3 หน่วยกิต 
111-106 สันติภาพศึกษา          3 หน่วยกิต
 2(2-0-4)  
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
             3 หน่วยกิต 
112-101 อารยธรรม                   3 หน่วยกิต 
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์
            3 หน่วยกิต 
112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม      3 หน่วยกิต 
112-104  มนุษยกับศิลปะ           3 หน่วยกิต 
112-106  ไทยศึกษา                  3 หน่วยกิต 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ        3 หน่วยกิต              
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 3 หน่วยกิต 
112-109 ดนตรีปฏิบัติ            3 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   17 หน่วยกิต 
รายวิชาภาษาไทยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  3 
หน่วยกิต 
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                                            3 หน่วยกิต 
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 
      3 หน่วยกิต 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
114-101 ภาษาอังกฤษ 1            2 หน่วยกิต 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2            2 หน่วยกิต 
114-201 ภาษาอังกฤษ 3            2 หน่วยกิต 
114-202 ภาษาอังกฤษ 4            2 หน่วยกิต 

5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 

1) ให้เรียนแตล่ะกลุ่มวิชาตามท่ีกําหนด จาํนวน 18 
หน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3        
หน่วยกิต 

*101-101  หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน                                    3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable 
Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9        หน่วยกติ 

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

              (Thai Language for Communication)   

**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        3(2-2-5)
   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาทางวิชาการ      
  (English for Academic Study)          3(2-2-5)   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3        
หน่วยกิต 

**101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3   
หน่วยกิต 

**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5)
   (Life, Well-Being and Sports)   
         
2) และให้เลือกเรยีนรายวิชาในกลุม่วิชาต่างๆ อีกไม่นอ้ย
กว่า 15 หนว่ยกิต 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3 
หน่วยกิต 

**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 
3(3-0-6)  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           

               เพื่อความเป็นผู้นํา         3(2-2-5)    
(Designing Your Self and Personality for Leadership)  
**101-104 การบรหิารการเงินอย่างชาญฉลาด     3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกลต้ัว        3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  

 
 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 
  18 หน่วยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบังคับเหมือนกันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา  จาก 
วิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   เปน็
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และ
สุนทรียศาสตร์ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เลือก
เรียนตาม ความสนใจ 15 หน่วยกิต 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ก็ได้ใน 4 กลุ่มวิชา
จํานวน  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
แล้วต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานขอ
งมหาวิทยาลัย  
หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนดต้องเรียนรายวิชา 
114-301 ภาษาอังกฤษ 5     2 หน่วยกิต 
และ/หรือ114-302 ภาษาอังกฤษ 6  2 หน่วยกิต 
 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤ 4 
และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    2 หน่วยกิต 
114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
              ทางวิชาชีพ                        2 หน่วยกิต 
 
รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2 
เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2   จํานวน  2  
หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
 
(1)  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103  ภาษาจีน 1              2  หน่วยกิต 
113-104  ภาษาจีน 2              2  หน่วยกิต 
113-201  ภาษาจีน 3              2  หน่วยกิต 
113-202  ภาษาจีน 4              2  หน่วยกิต 
 
113-105  ภาษาญี่ปุ่น 1            2  หน่วยกิต 
113-106  ภาษาญี่ปุ่น 2            2  หน่วยกิต 
113-203  ภาษาญี่ปุ่น 3            2  หน่วยกิต 
113-204  ภาษาญี่ปุ่น 4            2  หน่วยกิต 
 
113-111 ภาษาเกาหลี 1           2  หน่วยกิต 
113-112 ภาษาเกาหลี 2           2  หน่วยกิต 
113-113 ภาษาเกาหลี 3           2  หน่วยกิต 
113-114 ภาษาเกาหลี 4           2  หน่วยกิต 
 
(2)  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1              2  หน่วยกิต 
102-102 ภาษาพม่า 2              2  หน่วยกิต 
102-103 ภาษาพม่า 3              2  หน่วยกิต 
102-104 ภาษาพม่า 4              2  หน่วยกิต   
 
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย1  2 หน่วยกิต 
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย2  2 หน่วยกิต 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย3  2 หน่วยกิต 
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย4  2 หน่วยกิต 
 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1   2 หน่วยกิต 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2   2 หน่วยกิต    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3   2 หน่วยกิต 

101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการ 

            เรียนรู้ตลอดชีวิต                     3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong 
Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ     

  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  จิตวิทยาท่ัวไป                    3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องตน้        3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร ์                      3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
 
 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ       3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพื้น      3(2-2-5)
     (English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหนว่ยกิตท่ีนกัศึกษาต้องสอบผา่น 
(S) 

  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษใน 

  ชีวิตประจาํวัน ได้)  

**101-206  ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชีพ 
(English for Professional Presentation)             3(2-2-5) 
**101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน   
               (English for Proficiency Test)            3(2-2-5) 
**101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาํหรบัทุกคน  
(Computer Coding for Everyone)                    3(2-2-5) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)        3(2-2-5) 

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

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

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 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.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4   2 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    9 หน่วยกิต   
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3 หน่วยกิต 
121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษา และการทํางาน       
3 หน่วยกิต 
121-103 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม         3 หน่วยกิต 
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3 หน่วยกิต 
121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน       3 หน่วยกิต 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    
                                              3 หน่วยกิต                
121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล                     
3 หน่วยกิต 
120-101  มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม        3 หน่วยกิต 
125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม  3 หน่วยกิต 
126-316  สถิติและความน่าจะเป็น    3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
129-101  พลศึกษาและนันทนาการ    2 หน่วยกิต 
129-102  ศิลปะและสังคีตนิยม          2 หน่วยกิต 
 

**101-302 วิทยาการข้อมลูและจินตภาพ         3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)  
(Green Technology for Sustainable  Development) 

**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือ่สรา้ง    
               นวัตกรรมและธรุกจิใหม่                3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสาํหรับทุกคน        
               (Internet of Thing for Everyone)       3(2-2-5) 
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน   3(2-2-5)    
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5)
  (Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอร์สาํหรบัการศึกษาและการทํางาน
  (Computer for Studies and Work)    3(2-2-5) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6)
  (Life and Environment) 
*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี       3(3-0-6)
 (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจาํวัน       3(3-0-6)
  (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจาํวัน                        3(3-0-6)   
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม        3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315 สถิติและความนา่จะเป็น                    3(3-0-6)  

(Statistics and Probability)           
4.  กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร ์

**101-402  ศิลปะและดนตรีเพือ่สุนทรียภาพแหง่ชีวิต   
   (Art and Music Appreciation)          3(3-0-6) 
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม          3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน    3(2-2-5)
  (Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต       
  (Yoga, Meditation and Art of Living)  3(2-2-5) 
**101-406 การถา่ยภาพเชิงสรา้งสรรค์              3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 48  หน่วยกิต 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                              3 
130-204 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    3  
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ                           3 
130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ                                   3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ                                   3  
130-303 การภาษีอากร 1                                3 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 48  หน่วยกิต 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                              3 
130-204 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    3  
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ                           3 
130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ                                   3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ                                   3  
130-303 การภาษีอากร 1                                3 

- 
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130-403 การออกแบบนวัตกรรม                         3 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ  3 
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน         3 
131-103 การบัญชีการเงิน 1                              3 
131-104 การบัญชีการเงิน 2                              3 
131-204 การบัญชีบริหาร                                 3 
132-203 การเงินธุรกิจ                                  3 
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล           3 
134-201 หลักการจัดการ                                  3 
136-301 การจัดการการผลิตและการเนินงาน          3 

130-403 การออกแบบนวัตกรรม                         3 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ  3 
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน         3 
131-103 การบัญชีการเงิน 1                              3 
131-104 การบัญชีการเงิน 2                              3 
131-204 การบัญชีบริหาร                                 3 
132-203 การเงินธุรกิจ                                  3 
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล           3 
134-201 หลักการจัดการ                                  3 
136-301 การจัดการการผลิตและการเนินงาน          3 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ    27  หน่วยกิต 
กําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 3 
135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3 
135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจ 
               ระหว่างประเทศ                        3 
135-305 การจัดการการส่งออกและนําเข้า           3 
135-307 การเงินระหว่างประเทศ                      3 
135-308 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
               ระหว่างประเทศ                         3 
135-310 ธุรกิจในอาเซียน                         3 
135-401 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ       3 
135-402 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม      3 

 
 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ    27  หน่วยกิต 
กําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 3 
135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3 
135-302 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจ 
               ระหว่างประเทศ                        3 
135-305 การจัดการการส่งออกและนําเข้า           3 
135-307 การเงินระหว่างประเทศ                      3 
135-308 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
               ระหว่างประเทศ                         3 
135-310 ธุรกิจในอาเซียน                         3 
135-401 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ       3 
135-402 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม      3 

 
 

- 

กลุ่มวิชาชีพเลือก      15  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
130-490 เตรียมสหกิจศึกษา                                1 
130-491 สหกิจศึกษา 1                                     5 
130-492 สหกิจศึกษา 2                                     5 
130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                         3 
135-303 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 
135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ               3 
135-306 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ           3 
135-309 การตลาดเพ่ือการส่งออก           3 
135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ 6 
135-403 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ           3 
135-404 การประกันภัยสินค้า             3 
135-405 ระบบศุลกากรเพ่ือการส่งออกและนําเข้า      3 
135-406 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค                   3 
135-407 ระเบียบวธิีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3 
135-408 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ        3 
135-409 การค้าชายแดน                          3  
135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ       3  
 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และ/หรือ กลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขา 
อ่ืนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชี 
บัณฑิตร่วมด้วยก็ได้ 

กลุ่มวิชาชีพเลือก      15  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
130-490 เตรียมสหกิจศึกษา                                1 
130-491 สหกิจศึกษา 1                                     5 
130-492 สหกิจศึกษา 2                                     5 
130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                         3 
135-303 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 
135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ               3 
135-306 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ           3 
135-309 การตลาดเพ่ือการส่งออก           3 
135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ 6 
135-403 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ           3 
135-404 การประกันภัยสินค้า             3 
135-405 ระบบศุลกากรเพ่ือการสง่ออกและนําเข้า      3 
135-406 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค                   3 
135-407 ระเบียบวธิีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3 
135-408 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ        3 
135-409 การค้าชายแดน                          3  
135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ       3  
 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และ/หรือ กลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขา 
อ่ืนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชี 
บัณฑิตร่วมด้วยก็ได้ 

- 
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หรือหากต้องการเรียนสาขาวิชาอื่นใดเป็นวิชาโท 
ก็สามารถทําได้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการเรียนวิชาโทของหลั
กสูตรนั้น ๆ  จํานวน 15 หน่วยกิต 

หรือหากต้องการเรียนสาขาวิชาอื่นใดเป็นวิชาโท 
ก็สามารถทําได้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการเรียนวิชาโทของหลั
กสูตรนั้น ๆ  จํานวน 15 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

- 

 
 
 
6. คําอธิบายรายวิชา 
 

 
ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ฉบับเดิม และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง         3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เพื่อให้ เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ 
พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม การลงทุน 
ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงิน
การธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และด้าน
จุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฎี การเลือกของผู้บ ริ โภค  ทฤษฎี ต้นทุน  และ
โครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วย
การดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว 
ท้ังในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อ
ป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิด
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างย่ังยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
               การพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วม
สมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-102  ปรัชญ าและศาสนากับ การครองชี วิ ต  
3(3-0-6) 
             (Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญ
ของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต 
ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึง

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        
3(3-0-6) (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญ
ของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต 
ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต         3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for 
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การ
คิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือ 
             การเรียนรู้ตลอดชีวิต              3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การ
คิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
3(3-0-6) (Human Relations and Personality 
             Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี
ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาท
ทางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
3(3-0-6)  (Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี
ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม 
การสร้างความประทับใจแรกพบ  การแต่งกายการ
แต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วย
การออกเสียงที่ ชัด เจนและใช้ภาษาที่ ถูก ต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 
             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและ
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทาง
จิต สุขภาพจิตและการปรับตัว 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
               (Psychology in Daily Life)  
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล  การเข้ า ใจตน เองและผู้ อื่ น  การวิ เค ราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูง
ใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  การจัดการ
ความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลก
ใหม่ ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลก

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโน้มในการ
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตรา

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยท่ีมีผล
ต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหา
ของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคมโลก 
บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับอาเซียน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทาง
การเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 

100-107 อารยธรรมศึกษา                  3(3-0-6) 
             (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารย
ธรรมไทย ปัจจัยท่ีกําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
ไทย  ความรู้ เรื่อ งธรรมชาติและประยุกต วิทยาใน
สังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง ศาสนา 
พิ ธี ก ร รม  ก า รล ะ เล่ น พื้ น บ้ า น  ส ถ าปั ต ย ก ร รม 
ประติมากรรม  จิตรกรรม  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ 
การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมท้ังแนวโน้มของสังคม
และวัฒนธรรม 

*101-112 อารยธรรมศึกษา                 3(3-0-6) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่ สํ าคัญ  ท้ั งอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดก
ทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรม
ท่ีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา                      3(2-2-5) 
             (Study Skills)            
คุณค่าของการศกึษา และวิธีการศึกษาท่ีสัมฤทธิ์ผลโดย
วิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และ
ความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษา
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมุด  
การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร
ใหม่  และท่ีเป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุง
ทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชงิวิพากษ์  และวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์  การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาใน
การศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  
ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การ
จัดทํารายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิต
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

*101-113 ทักษะการศึกษา                   3(2-2-5)  
               (Study Skills)            
คุณค่าของการศกึษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลใน
ระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

111-101 จิตวิทยาทั่วไป                     3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา 
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการ
พัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                   3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการ
พัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น                3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และ
ความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบัน
ต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และ
ความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบ
ลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                    3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ท่ี
กําหนดอุปทานของสินค้าและบรกิารของปัจจัยการผลิต 
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์                   3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ท่ี
กําหนดอุปทานของสินค้าและบรกิารของปัจจัยการผลิต
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106 สันติภาพศึกษา                     2(2-0-4) 
             (Peace Studies)        
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาท่ีใช้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความ
ขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่
ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ท่ีเกิดขึ้นทั้งในอดีต
และปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
และปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและใน
ระดับโลกวิธีการในการลดกําลังอาวุธ การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 

- ยกเลิก 

111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2(2-0-4) (Introduction to Intellectual Property) 
ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการ
พัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
พัฒนาการด้านศิลปะและวรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  และองค์กร
ประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

- ยกเลิก 
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ทางปัญญา ท้ังลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ
และเครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  
และ  Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  
ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศตลอดจนการบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์
หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 
112-101 อารยธรรม                         3(3-0-6) 
             (Civilizations)           
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บทท้ังตะวันตกและ
ตะวันออก ซ่ึงได้ท้ิงมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารย
ธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

- ยกเลิก 

112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ
ตรรกศาสตร์                        3(3-0-6) 
 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ท้ังปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษา
ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอย่างมี
เหตุผล ท้ังแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม              3(3-0-6) 
             (Man and Literature)   
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะ
ในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา 
อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏใน
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น 
ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหาของมนุษย์
ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก
อารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

112-104 มนุษยกับศิลปะ                     3(3-0-6) 
             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี 
และศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทาง

- ยกเลิก 
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อารยธรรมที่มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยท่ีสําคัญ ๆ 
ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของศิลปะและดนตรีท้ังของไทยและสากล รู้จักผลงาน
อันย่ิงใหญ่ท่ีมาจากแรงบันดาลใจของศิลปินในสาขาต่างๆ  
ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากล 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ 
112-106 ไทยศึกษา                          3(3-0-6) 
             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยท่ีกําหนดลักษณะ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประ
ยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม  การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม  นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป ์
การศึกษาค่านิยมของไทย รวมท้ังแนวโน้มสังคมและ
วัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
             (Comparative Religions)   
ศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) 
ยิว ชินโต  เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ 
โดยนําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่
สําคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและสถานที่ 
เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝ่าย
เทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติ
แห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศ
ศาสนา นักพรต คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และ
เปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว        2(2-0-4) 
             (Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับ
เพศศึกษา  ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และ
นําไปสู่แนวคิดท่ีถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในการดําเนินชีวิตภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการเตรียมการวางแผน
ชีวิตครอบครัวท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้าน
สังคม 

- ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                     2(1-2-3) 
             (Music Practice)        
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี 
เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะ  และดนตรีกับการดํารงชีวิต

- ยกเลิก 
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ลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ท้ังเครื่องดนตรีไทย
และสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย 
1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้
ซาบซ้ึงถึงคุณประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกซ้อมและการ
เล่นดนตรี 
 **101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 

                และสังคมโลก                      3(3-0-6)   
      (Civic Literacy in Thai and Global  
                Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิด
ท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าท่ีของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการ
พัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าท่ีของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
                เพ่ือความเป็นผู้นํา            3(2-2-5)
    (Designing Your Self and Personality for 
                Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนด
เป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการ
อยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนํา
ตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนา
ภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

เปิดใหม่ 

 **101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 
(Smart Money Management)       3(3-0-6) 
                 
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าท่ี เป้าหมาย
การเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการ
เงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การ
ประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัว
ก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)    
              3(2-2-5) 
  
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อ
ค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้
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ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
สมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึง
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและ
ทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
บริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการ
พัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจ
การพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างย่ังยืนในศตวรรษที่ 21 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว    3(3-0-6)
  (Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้
ตัวท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ตาม
สถานการณ์ปัจจบุันของสังคม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
113-108  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดภาษาเขียน และการ
สื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด 
ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชา
ศัพท์ หลักการอ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการ
เขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน การเขียน
ประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุปความ การ
เขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
               (Thai Language for Communication)  
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับ
ใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
แก้คําอธิบาย
รายวิชา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ    3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
สํานวนโวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการ
เขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการ
อ่านข้อมูลเชิงสถิติ 

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ           3(2-2-5) 
               (Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ 
การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนําเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การ
นําเสนอข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ การเลือกใช้ช่องทาง
การสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
แก้คําอธิบาย
รายวิชา 

114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)      2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา 
การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอื่นๆเน้นการออก
เสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่านข้อความ
ในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ด้าน

- ยกเลิก 
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ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษา
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดย
ใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)       2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา 
ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
นําไปสู่ทักษะการพูด โดยการใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น ประกอบด้วยการจับ
ใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์ของประโยค
หลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่องรวมทั้ง
การเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวน
อื่นๆ ท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)     2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ียากขึ้น ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีระดับความยากมากขึ้น เช่น การ
พูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึก
การอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการ
เขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อ
ความ การจดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือ
บทความท่ีอ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทปบันทึกเสียง ฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือตามความ
สนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและ
หลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)       2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ท้ังสี่ทักษะเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)     2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ในระดับท่ียากขี้นทั้งสี่
ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
 

- ยกเลิก 

114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   - ยกเลิก 



105 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
  (English Usage for Profession)            2(1-2-3) 
              
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสาร ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่
เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ 
ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา ท้ังการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 
114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ทางวิชาชีพ             2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
             Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
โวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูด ใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

- ยกเลิก 

113-103  ภาษาจีน 1 (Chinese 1)       2(1-2-3) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ท่ี
ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์
ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจนี โดยเน้นการออก
เสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)    2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา
    

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)     2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 300 คํา  

- ยกเลิก 

113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)      2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน 
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษา
คําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา  
   

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)      2(1-2-3) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียง
และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่าน
ประโยคอย่างง่าย และการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะ
และคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ 
สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและ
การเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนขึ้น และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคันจิ และเขียน
บทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)       3(2-2-5) 
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคัน
จิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)      2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาการอ่านคันจิจากท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)      2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษา
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     2(1-2-3)      
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)    3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ี
ใช้ในชีวิตประจําวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)       2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและ
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)      3(2-2-5)     
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ 
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียน
อนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)      2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนา
ทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษา
คําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)      2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน 
พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม 
เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษา
เกาหลีท่ีได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)     2(1-2-3) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์

- ยกเลิก 
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ของภาษาพม่าท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและ
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ 
อย่างง่าย 
102-103 ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)     2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่า ท่ีมีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และ
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)    2(1-2-3) 
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาพม่าท่ีได้เรียนก่อน
หน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1       2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮา
ซาอินโดนีเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 
300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟัง
และการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2        2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวน
ต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3       2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ท่ี
มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4        2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการ
เขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียท่ี

- ยกเลิก 
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ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1          2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮา
ซามาเลเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 
คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2        2(1-2-3)      
(Bahasa Malaysia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวน
ต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3           2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน 
และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4         2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียท่ีได้
เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น   3(2-2-5)
    (English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้อง
สอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และ
ทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและ
การเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่าง
สั้น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยค
สั้นๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-

เปิดใหม่ 
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203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
(Daily Life English)       
         
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ 
ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily 
Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
3(2-2-5) 
                (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การ
พูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท ์

เปิดใหม่ 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมือ
อาชีพ                          3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร 
การออกเสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน                   3(2-2-5) 
                (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์สําหรับทํา
ข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 
3(2-2-5)    (Computer Coding for Everyone) 
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การ
ติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การ
ติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิด
ของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผล
ลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสัง่วนลูป 
การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณติศาสตร์และกราฟฟิก 
และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         *101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
3(2-2-5) 
             (Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางานของฮารด์แวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

              (Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางานของฮารด์แวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรม
ประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน        3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน 
และโปรแกรมนําเสนองาน 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน                        3(2-2-5)  
(Computer for Studies and Works)       
  
   
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม 
อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  
โปรแกรมนําเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)      
             (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน
ทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)     
               (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 
ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับโรค และแนว
โภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           3(3-0-6) 
               (Healthy Diet)   
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ 
โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหาร
อินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความม่ันคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
             (Chemistry in daily life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะ

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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และสารประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ 
แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติ
และสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และ
เครื่องสําอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็น
สารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจาก
สารเคม ี

และสารประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน สีจาก
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์
และเครื่องสําอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ี
เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
             (Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตรก์ับ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
               (Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงแบบทวนิาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจง
แจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
   (Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การ
บันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน การ
บันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะ
เป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติใน
ชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย 
การทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
             (Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเรื่อง
มลภาวะของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ป่า
ไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดินและน้ําเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ําท่ีเสื่อมโทรมให้
กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการ
ป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ใน
สภาพสมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดย
การทําให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 

- ยกเลิก 

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม       3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลข
ไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษา
ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้
ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม          3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลข
ไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษา
ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้
ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
ชั้นสูงต่อไป 

ตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
ชั้นสูงต่อไป 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น          3(3-0-6) 
             (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และ
แบบปกติ การแจกแจงของคา่ท่ีได้จากตัวอย่าง การ
ประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับ
หนึ่งและสองประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น        3(3-0-6) 
               (Statistics and Probability) 
  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ 
ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21ST Century) 
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การ
รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงใน
การใช้งานทางอนิเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมาย
ดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรม
ทางการเงินทางดิจิทัล การซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสาํนักงาน 
การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    

เปิดใหม่ 

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization)        
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความ
เหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
 

เปิดใหม่ 

 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3(3-0-6)   (Green Technology for Sustainable        
Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์
และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่            3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start 

เปิดใหม่ 
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Up)    
                  
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบ
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดม
ความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาท่ีตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการ
ของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 **101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน  
3(2-2-5)               
                (Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบ
พื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของ
สรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การ
ประยุกต์ใช้งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-306  ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน    
3(2-2-5)    (Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้
หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้าง
แบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ 
และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้น
ด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัด
พลังงานอย่างย่ังยืน 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ            2(1-2-3) 
             (Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มี
ความสําคัญและความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและ
นันทนาการ  ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การ
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 
1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                2(1-2-3) 
             (Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการ
ทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและ
ดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและ
ความชื่นชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้น

- ยกเลิก 
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สําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปจัจุบันแรง
บันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน
เหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศลิปะและดนตรีในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์ 
 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   

3(2-2-5) 
                 (Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา 
และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการ
กิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย 
คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬา
เพื่อการแข่งขนั 

เปิดใหม่ 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่ง
ชีวิต(Art and Music Appreciation)           3(3-0-6)     
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจ
เบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซ้ึงในศิลปะ การ
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ 
ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณคา่ความ
งามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือ
จรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม่  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม        
3(3-0-6)    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์ สืบ
ทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน  
(Designing Your Dream)       3(2-2-5) 
     
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความ
ต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอ

เปิดใหม่ 
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แนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)   3(2-2-5) 
     
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจท่ีดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ 
โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิ
เพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความ
พร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อ
ควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโยคะ 
หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Photography)            3(2-2-5) 
     
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า 
เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง 
ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
ความหมาย 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาแกนในระดับปริญญาตร ี
คณะบริหารธรุกิจทุกสาขาวชิา 
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130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                           3(3-0-6) 130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                           3(3-0-6) 
(Business Economics) (Business Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ท้ังในระดับจุลภาคและมห
ภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้า
และบริการ  ต้นทุนการผลิต  กําไรทางธุรกิจและกําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ในการกําหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 
 

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ท้ังในระดับจุลภาคและมห
ภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้า
และบริการ  ต้นทุนการผลิต  กําไรทางธุรกิจและกําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ในการกําหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 
 

130-204   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
3 (3-0-6) 
(Data Analysis for Decision Making in Business)    
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

130-204   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
3 (3-0-6) 
(Data Analysis for Decision Making in Business)    
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ได้แก่ การทดสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยการแจงนับ การทดสอบและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการ
จัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ 
เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ได้แก่ การทดสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยการแจงนับ การทดสอบและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการ
จัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ                         3 (3-0-6) 130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ                         3 (3-0-6) 
(International  Business) (International  Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
        ความรู้พื้นฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อม
ธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมื อ งและกฎหมาย   เค รื่ อ งมื อน โยบ ายการค้ า  การ
เปลี่ยนแปลงและรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

        ความรู้พื้นฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อม
ธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมื อ งและกฎหมาย   เค รื่ อ งมื อน โยบ ายการค้ า  การ
เปลี่ยนแปลงและรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

130-217   ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 130-217   ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
              (Business Intelligence) 
  วิชาบังคับก่อน : 121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              (Business Intelligence) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความต้องการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสาร
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การทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรม
ทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การฝึกปฏิบัติสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความต้องการ
สําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกันของ
วิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ การ
จัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ 

130-403   การออกแบบนวัตกรรม                     3 (3-0-6) 
            (Design Thinking Studio) 

130-403   การออกแบบนวัตกรรม                     3 (3-0-6) 
            (Design Thinking Studio) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่สร้างสรรค์ เพื่อการ
เพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความ
เข้าใจ ตีความปัญหา พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ และการ
ทดสอบ 

กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่สร้างสรรค์ เพื่อการ
เพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความ
เข้าใจ ตีความปัญหา พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ และการ
ทดสอบ 

130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
           (Entrepreneurship and Startup Business) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ ป ระกอบการ  บริบทของการดํ า เนิ น กิ จก รรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการ
ประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
และการออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ท่ีได้ 
 

130-404 การเปน็ผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
           (Entrepreneurship and Startup Business) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้ ป ระกอบการ  บริบทของการดํ า เนิ น กิ จก รรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการ
ประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
และการออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ท่ีได้ 

130-302   กฎหมายธุรกิจ                               3 (3-0-6) 130-302   กฎหมายธุรกิจ                               3 (3-0-6) 
        ( Business Law )         ( Business Law ) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและ
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซ้ือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วน
และบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นต้น 

            ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและ
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซ้ือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วน
และบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นต้น 
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130-303  การภาษีอากร 1                    3(3-0-6) 130-303  การภาษีอากร 1                    3(3-0-6) 
  (Taxation 1)   (Taxation 1) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            ความหมาย  วัตถุประสงค์  และลักษณะการภาษี 
โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตาม
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

            ความหมาย  วัตถุประสงค์  และลักษณะการภาษี 
โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตาม
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

130-405    การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน    3 (3-0-6) 130-405    การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน    3 (3-0-6) 
     (Strategic Management for Competitiveness)      (Strategic Management for Competitiveness) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ท้ังใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าท่ี การนํากลยุทธ์
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้องค์การเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างย่ังยืน  

           แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ท้ังใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าท่ี การนํากลยุทธ์
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้องค์การเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างย่ังยืน  
 

131-103  การบัญชีการเงิน 1                    (3-0-6) 131-103  การบัญชีการเงิน 1                    (3-0-6) 
         (Financial Accounting 1)           (Financial Accounting 1)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลัก
และวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการ
แก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลัก
และวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการ
แก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี 

131-104  การบัญชีการเงิน 2         3(3-0-6) 131-104  การบัญชีการเงิน 2         3(3-0-6) 
  (Financial Accounting 2)   (Financial Accounting 2) 
วิชาบังคับก่อน: 131-103  การบัญชีการเงิน 1 วิชาบังคับก่อน: 131-103  การบัญชีการเงิน 1 
             ง บ ก ร ะ ท บ ย อ ด เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร 
การบัญชี เกี่ ยวกับ เงินสดย่อย  เงินลงทุน  ต๋ั วเงินรับ  ลูกหนี้ 
สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น  ท่ี ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่ มี ตัวตน  หนี้สินหมุนเวียน 
ห นี้ สิ น ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น  ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง 
ก ารบั ญ ชี สํ าห รั บ กิ จ ก ารอุ ต ส าห ก รรม  ระบบ ใบ สํ าคั ญ  
งบกระแสเงินสด   

             ง บ ก ร ะ ท บ ย อ ด เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร 
การบัญชี เกี่ ยวกับ เงินสดย่อย  เงินลงทุน  ต๋ั วเงินรับ  ลูกหนี้ 
สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น  ท่ี ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่ มี ตัวตน  หนี้สินหมุนเวียน 
ห นี้ สิ น ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น  ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง 
ก ารบั ญ ชี สํ าห รับ กิ จ ก ารอุ ต ส าหก รรม  ระบบ ใบ สํ าคั ญ  
งบกระแสเงินสด   
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131-204   การบัญชีบริหาร 
               (Managerial  Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา 
ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ -กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น 
ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงาน
ในองค์กรกระจายอํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็น
สําคัญต่อการตัดสินใจ 

131-204   การบัญชีบริหาร 
               (Managerial  Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา 
ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ -กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น 
ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงาน
ในองค์กรกระจายอํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็น
สําคัญต่อการตัดสินใจ 

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

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

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ บทบาทและหน้าท่ีการจัดการทาง   การเงินในการวางแผน
ทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรร
มาภิบาล การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงิน
สด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้
การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการ
วางแผนกําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหาร
เงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และการจัดการนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล  
 

 หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ บทบาทและหน้าท่ีการจัดการทาง   การเงินในการวางแผน
ทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรร
มาภิบาล การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงิน
สด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้
การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการ
วางแผนกําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหาร
เงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และการจัดการนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล  
 

133-202    หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 133-202    หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 
(Principles of Marketing and Digital Marketing) (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  การแบ่ง
ส่วนตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  
ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมใน
การนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม   
 

ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  การแบ่ง
ส่วนตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  
ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมใน
การนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม   
 

134-201   หลักการจัดการ                              3 (3-0-6)   134-201   หลักการจัดการ                              3 (3-0-6)   
         (Principles of Management)          (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าท่ีการบริหาร

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมท้ังหน้าท่ีการบริหาร
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จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และร่วมสมัย 
 

จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และร่วมสมัย 
 

136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน    3 (3-0-6) 136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน    3 (3-0-6) 
(Production and Operation Management) (Production and Operation Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            ค ว า ม เป็ น ม า  ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี 
ก า ร จั ด ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ ดํ า เนิ น ง า น  ห น้ า ท่ี ใน ก า ร ผ ลิ ต 
ตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้ าให้ มีประสิท ธิภาพ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
ก าร เลื อ กทํ า เลที่ ต้ั ง  ก ารวา งแ ผนผั งก ระบ วน ก ารผลิ ต 
การพยากรณ์ ความ ต้องการ  การวางแผน กําลั งการผลิ ต 
ก า ร จั ด ลํ า ดั บ ง า น แ ล ะ ต า ร า ง ก า ร ผ ลิ ต 
การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
 

            ค ว า ม เป็ น ม า  ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี 
ก า ร จั ด ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ ดํ า เนิ น ง า น  ห น้ า ท่ี ใน ก า ร ผ ลิ ต 
ตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้าให้ มีประสิท ธิภาพ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
ก าร เลื อ กทํ า เลที่ ต้ั ง  ก ารวางแ ผนผั งก ระบ วน ก ารผลิ ต 
การพยากรณ์ ความ ต้องการ  การวางแผนกํ าลั งการผลิ ต 
ก า ร จั ด ลํ า ดั บ ง า น แ ล ะ ต า ร า ง ก า ร ผ ลิ ต 
การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาเฉพาะบังคับในระดบัปริญญาตร ี

คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ 
 
กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ 
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133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 3 (3-0-6) 
  (International and Global Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
         ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 
โอกาสและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและการ
ตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่าง
ประเทศ และตลาดโลก  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและ
ตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกล
ยุทธ์การจัดจําหน่ายสําหรับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก 

133-310 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 3 (3-0-6) 
  (International and Global Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
         ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก 
โอกาสและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและการ
ตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่าง
ประเทศ และตลาดโลก  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและ
ตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกล
ยุทธ์การจัดจําหน่ายสําหรับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก 

135-301  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
( English for International Business )  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
ธุรกิจการส่งออกและนําเข้า การแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์กรระหว่าง
ประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ และเอกสารการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

135-301  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
( English for International Business )  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
ธุรกิจการส่งออกและนําเข้า การแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์กรระหว่าง
ประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ และเอกสารการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

135-302  ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
             (Creative Business and International Business  

Management)                               3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและความสําคัญของ การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  และธุรกิจสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ  การพัฒนา
โมเดลธุรกิจ   การวางแผน และการกําหนดกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 
ด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์  ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ผลิตระหว่าง ประเทศ  รวมถึงจริยธรรมในบริบทของ การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

135-302  ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
             (Creative Business and International Business  

Management)                               3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและความสําคัญของ การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  และธุรกิจสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ  การพัฒนา
โมเดลธุรกิจ   การวางแผน และการกําหนดกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 
ด้านการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์  ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ผลิตระหว่าง ประเทศ  รวมถึงจริยธรรมในบริบทของ การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
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135-307  การเงินระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
( International Finance ) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบการเงินระหว่างประเทศ  ดุลการค้าและ
ดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  เครื่องมือและวิธีการ
ชําระเงินระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจระหว่างประเทศ  
  

135-307  การเงินระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
( International Finance ) 

วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบการเงินระหว่างประเทศ  ดุลการค้าและ
ดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  เครื่องมือและวิธีการ
ชําระเงินระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจระหว่างประเทศ  
  

135-308  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
                                         3(3-0-6) 
       (International Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน  การวางแผนและการบริหารกิจกรรม  โลจิสติกส์ ซ่ึง
ครอบคลุม การจัดการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ การ
บริการลูกค้า การบูรณาการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การ
สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับซัพ
พลายเออร์ การแบ่งปันประโยชน์และสารสนเทศ รวมทั้งการ
ประสานงานกับซัพพลายเชน 

135-308  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
                                         3(3-0-6) 
       (International Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน  การวางแผนและการบริหารกิจกรรม  โลจิสติกส์ ซ่ึง
ครอบคลุม การจัดการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ การ
บริการลูกค้า การบูรณาการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การ
สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับซัพ
พลายเออร์ การแบ่งปันประโยชน์และสารสนเทศ รวมทั้งการ
ประสานงานกับซัพพลายเชน 

135-305  การจัดการการส่งออกและนําเข้า          (3-0-6) 
 ( Import-Export Management ) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      การวิเคราะห์ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ปัญหา
และอุปสรรคการส่งออกหรือนําเข้า วิธีการส่งออกโดยตรง การใช้
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ การวางแผน การจัดองค์กร การเลือก
เงื่อนไขการค้า (Incoterms) การเสนอราคา หลักเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกและ
นําเข้า  หน่วยงานและองค์การที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ส่งออกและนําเข้า การฝึกทักษะดําเนินงานส่งออกและนําเข้า  การ
ใช้ตัวอย่างบริษัทท่ีประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

135-305  การจัดการการส่งออกและนําเข้า          (3-0-6) 
 ( Import-Export Management ) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      การวิเคราะห์ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ปัญหา
และอุปสรรคการส่งออกหรือนําเข้า วิธีการส่งออกโดยตรง การใช้
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ การวางแผน การจัดองค์กร การเลือก
เงื่อนไขการค้า (Incoterms) การเสนอราคา หลักเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกและ
นําเข้า  หน่วยงานและองค์การที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ส่งออกและนําเข้า การฝึกทักษะดําเนินงานส่งออกและนําเข้า  การ
ใช้ตัวอย่างบริษัทท่ีประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

135-310 ธุรกิจในอาเซียน                                  3(3-0-6) 
 ( Business in ASEAN ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ภาพรวมของเศรษฐกิจ วิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคของภูมิภาค ความสามารถเชิงการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน   การทําธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ความ
ร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มและโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศ

135-310 ธุรกิจในอาเซียน                                  3(3-0-6) 
 ( Business in ASEAN ) 
วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ภาพรวมของเศรษฐกิจ วิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคของภูมิภาค ความสามารถเชิงการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน   การทําธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ความ
ร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มและโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศ
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นอกกลุ่ม นอกกลุ่ม 

135-401  การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
   ( International Business Negotiation )  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ประเด็นและกรอบของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ 
อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของผู้เจรจาและปัจจัยด้าน
สถานการณ์ต่อการเลือกใช้วิธีการเจรจาและผลการเจรจา  การ
ต่อรองแบบรวมกลุ่มกันเจรจา ต่อรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนา
กลยุทธ์การเจรจาและการบริหารความแตกต่างของอํานาจ  

 

135-401  การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
   ( International Business Negotiation )  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ประเด็นและกรอบของการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ 
อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของผู้เจรจาและปัจจัยด้าน
สถานการณ์ต่อการเลือกใช้วิธีการเจรจาและผลการเจรจา  การ
ต่อรองแบบรวมกลุ่มกันเจรจา ต่อรองแบบแยกกันเจรจา การพัฒนา
กลยุทธ์การเจรจาและการบริหารความแตกต่างของอํานาจ  

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

( Cross-Cultural Management )   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและ
พฤติกรรมในการทํางาน การสรรหาบุคคลและการจ้างงาน การ
ฝึกอบรม เทคนิคในการตัดสินใจ ภาระผูกพันของพนักงาน 
ประสิทธิภาพในการทํางาน ความร่วมมือของธุรกิจกับภาครัฐ การ
ติดต่อสื่อสารและการควบคุม ปัญหาในการจัดการธุรกิจท่ี
บริหารงานภายใต้สภาพแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ 
และบทบาทของผู้บริหารซึ่งถูกส่งมาจากบริษัทแม่ 
 
 
 

135-402  การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
( Cross-Cultural Management )   

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและ
พฤติกรรมในการทํางาน การสรรหาบุคคลและการจ้างงาน การ
ฝึกอบรม เทคนิคในการตัดสินใจ ภาระผูกพันของพนักงาน 
ประสิทธิภาพในการทํางาน ความร่วมมือของธุรกิจกับภาครัฐ การ
ติดต่อสื่อสารและการควบคุม ปัญหาในการจัดการธุรกิจท่ี
บริหารงานภายใต้สภาพแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ 
และบทบาทของผู้บริหารซึ่งถูกส่งมาจากบริษัทแม่ 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชากลุ่มวิชาชีพเลือกในระดับปริญญาตร ี

คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ 

 

กลุ่มวิชาชพีเลือก 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา               1(1-0-2) 
(Co-operative Education Preparation) 

วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นใน
การทํางาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ
ทํางาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  
 

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา               1(1-0-2) 
(Co-operative Education Preparation) 

วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นใน
การทํางาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ
ทํางาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  
 

130-491 สหกิจศึกษา 1                                  5 (0-30-0) 
            (Co-operative Education 1)  
วิชาบังคับก่อน :  130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่ง
เป็ น ไปตามความ เห็ นชอบของภาควิชาเพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

130-491 สหกิจศึกษา 1                                  5 (0-30-0) 
            (Co-operative Education 1)  
วิชาบังคับก่อน :  130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่ง
เป็ น ไปตามความ เห็ นชอบของภาควิชาเพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
130-492 สหกิจศึกษา 2                                  5 (0-30-0) 
            (Co-operative Education 2) 
วิชาบังคับก่อน :  130-491 สหกิจศึกษา 1 
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่ง
เป็ น ไปตามความ เห็ นชอบของภาควิชาเพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

130-492 สหกิจศึกษา 2                                  5 (0-30-0) 
            (Co-operative Education 2) 
วิชาบังคับก่อน :  130-491 สหกิจศึกษา 1 
          การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่ง
เป็ น ไปตามความ เห็ นชอบของภาควิชาเพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                        3 (3-0-6)       
 (English for Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ  จดหมายธุรกิจ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  บันทึกข้อความ การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน รายงาน และการนําเสนอ
งานทางธุรกิจ 
 

130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                        3 (3-0-6)       
 (English for Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ  จดหมายธุรกิจ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  บันทึกข้อความ การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน รายงาน และการนําเสนอ
งานทางธุรกิจ 
 

135-303  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ            3(3-0-6)  
            ( International Trade ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎี เครื่องมือ และนโยบายทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการพัฒนา

135-303  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ            3(3-0-6)  
            ( International Trade ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎี เครื่องมือ และนโยบายทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการพัฒนา
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เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการค้าพหุภาคีและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การที่ เกี่ ยวข้องกับการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าและและการสงทุน การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ  การใช้ ตัวอ ย่างประเทศที่ ประสบ
ความสําเร็จการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทการค้าและกิจการข้ามชาติ 

 

เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการค้าพหุภาคีและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การที่ เกี่ ยวข้องกับการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าและและการสงทุน การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ  การใช้ ตัวอย่างประเทศที่ ประสบ
ความสําเร็จการค้าและการสงทุนระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทการค้าและกิจการข้ามชาติ 

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

( International Transportation ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รูปแบบวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ เงื่อนไขการค้าท่ี
เกี่ยวกับการขนส่ง (Incoterms) เอกสาร พิธีการและค่าระวาง การ
ขนส่ งท างอากาศ  ทางบก  และทางทะเล  เงื่ อน ไขการขนส่ ง 
(Transportation Terms) รูปแบบต่าง ๆ ของบริการการขนส่งทาง
ทะเล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความรับผิดการขนส่งและการประกันภัย
สินค้า บทบาทหน้าท่ีของผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ตัว
เรือ (Shipping Agent) และสภาผู้ส่งเสินค้าทางเรือ 

 

135-304 การขนส่งระหว่างประเทศ                         3(3-0-6) 
( International Transportation ) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รูปแบบวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ เงื่อนไขการค้าท่ี

เกี่ยวกับการขนส่ง (Incoterms) เอกสาร พิธีการและค่าระวาง การ
ขนส่ งท างอากาศ  ทางบก  และทางทะเล  เงื่อน ไขการขนส่ ง 
(Transportation Terms) รูปแบบต่าง ๆ ของบริการการขนส่งทาง
ทะเล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความรับผิดการขนส่งและการประกันภัย
สินค้า บทบาทหน้าท่ีของผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ตัว
เรือ (Shipping Agent) และสภาผู้ส่งเสินค้าทางเรือ 

 
135-306  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
 ( International Trade Law ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาการค้า
ของสหประชาชาติ ความตกลงว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร  และ
ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  (แกตต์) และหน้าท่ีของประเทศภาคี 
กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  การระงับข้อพิพาท 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ออกตามความตกลงการค้า เช่น 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน 

  

135-306  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
 ( International Trade Law ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาการค้า
ของสหประชาชาติ ความตกลงว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร  และ
ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  (แกตต์) และหน้าท่ีของประเทศภาคี 
กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  การระงับข้อพิพาท 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ออกตามความตกลงการค้า เช่น 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน 

  
135-309 การตลาดเพื่อการส่งออก                           3(3-0-6) 
 ( Marketing  for Export ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออก ประโยชน์ ลักษณะ
ของการตลาด ความต้องการของตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ กลยุทธการตลาดเพื่อการส่งออก  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา 
ช่องทางการจําหน่าย การกระจายสินค้า และการสื่อสารการตลาดเพื่อ
การส่งออก  การส่งเสริมและพัฒนาตลาดส่งออก  

135-309 การตลาดเพื่อการส่งออก                           3(3-0-6) 
 ( Marketing  for Export ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออก ประโยชน์ ลักษณะ
ของการตลาด ความต้องการของตลาด   พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ กลยุทธการตลาดเพื่อการส่งออก  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การบรรจุภัณฑ์ การต้ังราคา 
ช่องทางการจําหน่าย การกระจายสินค้า และการสื่อสารการตลาดเพื่อ
การส่งออก  การส่งเสริมและพัฒนาตลาดส่งออก  

(ย้ายไปกลุ่มวิขาชีพเฉพาะ) (ย้ายไปกลุ่มวิขาชีพเฉพาะ) 



126 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
135-403  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                     3(3-0-6) 
( Seminar in International Business )  
วิชาบังคับก่อน : 130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ  
           ประ เด็ นและปั ญ หาต่ างๆ  เกี่ ย วกั บ ระบบธุ รกิ จและ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ  

 

135-403  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                     3(3-0-6) 
( Seminar in International Business )  
วิชาบังคับก่อน : 130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ  
           ประ เด็ น และปัญ หาต่ างๆ  เกี่ ย วกั บ ระบบธุ รกิ จและ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ  

 

135-404  การประกันภัยสินค้า                       3(3-0-6) 
 ( Cargo Insurance ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมและประเภทของการประกันภัยการค้า การ
ประกันภัยสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สัมพันธ์กับการ
ประกันภัยสินค้า รูปแบบการทําประกันภัย การบริหารจัดการความ
เสี่ยงภัย  การประกันภัยการค้าท้ังทางทะเลและอากาศ ตาม Institute 
Cargo Clauses ข้อกําหนดการประกันภัยสินค้า  การประกันภัย
ทรัพย์สิน การประกันภัยการรับผิด  การเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธ์ิ
ท่ีพึงได้ 

135-404  การประกันภัยสินค้า                       3(3-0-6) 
 ( Cargo Insurance ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมและประเภทของการประกันภัยการค้า การ
ประกันภัยสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สัมพันธ์กับการ
ประกันภัยสินค้า รูปแบบการทําประกันภัย การบริหารจัดการความ
เสี่ยงภัย  การประกันภัยการค้าท้ังทางทะเลและอากาศ ตาม Institute 
Cargo Clauses ข้อกําหนดการประกันภัยสินค้า  การประกันภัย
ทรัพย์สิน การประกันภัยการรับผิด  การเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธ์ิ
ท่ีพึงได้ 

135-405  ระบบศุลกากรเพื่อการส่งออกและนําเข้า       3(3-0-6) 
(Customs System for Exporting and Importing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีศุลกากรและระเบียบวิธีการปฏิบัติ โครงสร้างภาษี
ศุลกากรของประเทศไทย ขอบเขตและงานด้านการศุลกากร ท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนําเข้าสินค้าผ่านราชอาณาจักรไทย 
ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กฏว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้า ของต้องห้ามต้องกํากัด เอกสารต่าง ๆ ในงานศุลกากร 
พิธีการผ่านศุลกากร และระบบศุลกากรไร้เอกสาร 

135-405  ระบบศุลกากรเพื่อการส่งออกและนําเข้า       3(3-0-6) 
(Customs System for Exporting and Importing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีศุลกากรและระเบียบวิธีการปฏิบัติ โครงสร้างภาษี
ศุลกากรของประเทศไทย ขอบเขตและงานด้านการศุลกากร ท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนําเข้าสินค้าผ่านราชอาณาจักรไทย 
ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กฏว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้า ของต้องห้ามต้องกํากัด เอกสารต่าง ๆ ในงานศุลกากร 
พิธีการผ่านศุลกากร และระบบศุลกากรไร้เอกสาร 

135-406  การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค            3(3-0-6)   
            ( Geographical Study )  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
กฎข้อบังคับต่างๆทางธุรกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง  หรือภูมิภาค
ใดภูมิภาคหนึ่ง  โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ   และ
สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ   

135-406  การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค            3(3-0-6)   
            ( Geographical Study )  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
กฎข้อบังคับต่างๆทางธุรกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง  หรือภูมิภาค
ใดภูมิภาคหนึ่ง  โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ   และ
สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
135-407  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6)   
   (Research Methodologies in International Business )  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความสําคัญ ขอบเขต สถานการณ์ท่ีต้องใช้ในการวิจัยทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ   แนวคิดทางทฤษฎี เทคนิคและวิธีการวิจัย  
การวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
นักศึกษาสามารถเลือกปัญหาทางธุรกิจท่ีน่าสนใจมาทําวิจัย  ตลอดจน
ทํารายงานผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย 

135-407  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6)   
   (Research Methodologies in International Business )  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความสําคัญ ขอบเขต สถานการณ์ท่ีต้องใช้ในการวิจัยทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ   แนวคิดทางทฤษฎี เทคนิคและวิธีการวิจัย  
การวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
นักศึกษาสามารถเลือกปัญหาทางธุรกิจท่ีน่าสนใจมาทําวิจัย  ตลอดจน
ทํารายงานผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย 

135-408  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ          3(2-2-5) 
       (International  E-Commerce)         
วิชาบังคับก่อน : 137-102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวคิ ดและ วิ ธีก ารทํ าก ารค้ าระหว่ า งป ระ เทศทาง
อิ เล็กทรอนิกส์    การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับพาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิกส์   โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีใช้ ในการพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   และ
ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ 

135-408  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ          3(2-2-5) 
       (International  E-Commerce)         
วิชาบังคับก่อน : 137-102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวคิ ดและวิ ธี ก ารทํ าก ารค้ าระหว่ า งป ระ เทศทาง
อิ เล็กทรอนิกส์    การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับพาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิกส์   โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีใช้ ในการพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   และ
ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ 

135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ   6(6-0-12) 
          (International Experience in Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       การเรียนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณ์ ในต่างประเทศ
โดยตรง โดยการเรียนในชั้นเรียนในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท่ีต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศนั้นๆ จํานวน 6 หน่วยกิต  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจและการดําธุรกิจในประเทศนั้น  เป็นการเรียนรู้ ท้ั งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

135-311 ประสบการณ์การเรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศ   6(6-0-12) 
          (International Experience in Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจจากประสบการณ์ในต่างประเทศโดยตรง 
โดยการเรียนในชั้นเรียนในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศนั้นๆ จํานวน 6 หน่วยกิต  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและการดําธุรกิจในประเทศนั้น  เป็นการเรียนรู้ ท้ั งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

135-409 การค้าชายแดน               3(3-0-6)  
 (Border Trade) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการทําการค้าชายแดน 

ระบบการค้า เส้นทางการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ข้ามแดน ด่าน
ศุลกากรชายแดน งานพิธีการศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตลาดการค้าชายแดน  และระบบการค้าของต่างประเทศ ตลอดจนได้
เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการทําการค้าชายแดน 
 

135-409 การค้าชายแดน               3(3-0-6)  
 (Border Trade) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการทําการค้าชายแดน 

ระบบการค้า เส้นทางการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ข้ามแดน ด่าน
ศุลกากรชายแดน งานพิธีการศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตลาดการค้าชายแดน  และระบบการค้าของต่างประเทศ ตลอดจนได้
เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการทําการค้าชายแดน 
 

135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
 (International Entrepreneurship)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ความรู้

135-410 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
 (International Entrepreneurship)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ความรู้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
พื้นฐานและจริยธรรม เพื่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิค
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ 
และการค้าออนไลน์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ และการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การ
ออกแบบแผนธุรกิจระหว่างประเทศเชิงนวัตกรรม 
 

พื้นฐานและจริยธรรม เพื่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิค
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ 
และการค้าออนไลน์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ และการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การ
ออกแบบแผนธุรกิจระหว่างประเทศเชิงนวัตกรรม 
 

 
 
 



129 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ค. 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สูศ่ตวรรษที่ 21 (หน้า 343-352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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ดร. วรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล 

 
ที่อยู่ที่ทํางาน ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประทเศ 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
  38 ถนนเพชรเกษม  บางหว้า  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 
 
การศึกษา 
2545   Doctor of Education ( Higher Education )  Oklahoma State University, U.S.A. 
2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม  กรุงเทพฯ  
2531   อักษรศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
 
ประวัติการทํางาน 
2534 – ปัจจุบัน อาจารย์  ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
2532 - 2534   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3  กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวง       

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ตําแหน่งทางการบริหาร 
2546 – ปัจจุบัน   หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                  

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
จันทิมา สังขส์วัสด์ิ, ชลิศา รตัรสาร, อริศรา อัครพิสิฐ, อรนุช อินทวงศ์, กิตติศักด์ิ สรแพทย,์ ศิวิไล สายบัวทอง

..., พิจักษณ์ จนัทรวิโรฒ. (2560). สมรรถนะที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

เปรมจิต พรหมสาระเมธี และวรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคฃั่น Trip 
Advisor ของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21St Century? 
เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สูศ่ตวรรษที่ 21 (หน้า 343-352). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86. 
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ดร.ชลศิา รัตรสาร 

  Chalisa Rattarasarn, Ph.D. 
 
หน่วยงานที่สังกัด  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสยาม  

เลขที่ 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163 
E – Mail Address:  chalrat@yahoo.com 
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฯ 02 – 457 – 0068 ต่อ 146  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  089 – 616 – 2732 
 
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ 

(1) Inbound – Outbound Logistics / Air and Sea Transportation 
(2) เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

 
ประวัติการศึกษา (Academic Background) 
2547       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2538     พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางการพัฒนาเศรษฐกิจ (พบ.ม.) สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร์    
2535            บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
   (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ประสบการณ์ในการทํางาน (Work Experiences) 
2552   ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจํา 

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
2540 – 2551   อาจารย์ประจํา ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
2540   เจ้าหน้าที่กิจการสาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด  
2539   เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
2538   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท Joint Venture BBCD  
 
ผลงานทางวิชาการ 
ชลิศา รัตรสาร. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการชําระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก – ตะวันตก. ใน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Thailand Research Symposium 
2016. (หน้า79-86) กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

จันทิมา สังขส์วัสด์ิ, ชลิศา รตัรสาร, อริศรา อัครพิสิฐ, อรนุช อินทวงศ์, กิตติศักด์ิ สรแพทย,์ ศิวิไล สายบัวทอง
..., พิจักษณ์ จนัทรวิโรฒ. (2560). สมรรถนะที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

 
 



135 

 

 
นางศจีรัตน์  เมธีสุวภาพ 

 
คณะบริหารธรุกิจ   มหาวิทยาลัยสยาม 
38 ถ.เพชรเกษม 
แขวงบางหวา้   เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร   10160 
โทร. (สนง.) 0-2457-0068 ต่อ 5202 ,   081-940-1802 

 
การศึกษา  
ปริญญาเอก     ปร.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2557 
ปริญญาโท      บัญชีมหาบณัฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2522   
ปริญญตร ี      บัญชบัีณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515   
 
ประวัติการทํางาน 
2558-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจํา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบรหิารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ผลงานวชิาการ-การวิจัย 
ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ, ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ และสมถวิล วิจิตรวรรณา. (2558) อิทธิพลของปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จทีม่ีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที ่29 ฉบับที่ 92 ตุลาคม - ธันวาคม 2558, 254-272. 

ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2561) ลักษณะของการรายงานเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ: ดุลยพินิจในการเขียนเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในกลุ่มสํานักงานบัญชี BIG 4. วารสารสุทธิปริทศัน์ ปีที่ 32 ฉบับ
ที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 2561, 211-221. 

ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2561) ก้าวต่อไปของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแหง่ AEC. วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 
ฉบับที่ 44 ธันวาคม 2561, 77-86. 
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นางหญิง  ซานี ่

 
คณะบริหารธรุกิจ   มหาวิทยาลัยสยาม 
38 ถ.เพชรเกษม 
แขวงบางหวา้   เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร   10160 
โทร. (สนง.) 0-2457-0068         096-859-0450 

 
การศึกษา   

Master degree       MBA. (International Business Management)   
   Siam University 

 
Bachelor degree    BBA. (International Business)  
                                   Siam University 

 
ประวัติการทํางาน  

01/03/2006–Present   Higher education teaching professional Siam University 38       
                               Petkasem Road, Phasicharoen, 10160 Bangkok (Thailand)   
                               www.siam.edu International Affairs Exchange of students,  
                               faculty members Memorandum of Understanding (MOU) signing  
                               Minutes of the meetings Attend International Meetings and  
                               workshops Educational exhibition Business or sector Education 
   

 
ผลงานวชิาการ-การวิจัย 
 
Mongkhonvanit, P.  Panyasiri, C. and Sawheny, Y. (2014). Enhancing European and Asian 

Academic Systems Compatibility, Proceeding of The 32nd Inter-University Conference 
The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning-Thailand Chapter, 31 
March, 2014, Thailand. 33-42. 
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ภาคผนวก ง. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 

ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม 

เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 
พ.ศ.2561 
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