
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ  

 

โครงสร้างหลกัสูตร  
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร  132  หน่วยกิต 

          (1)  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                      30  หน่วยกติ 
                               - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี        6  หน่วยกิต 
                               - กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                                          6  หน่วยกิต 
                               - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            6  หน่วยกิต 
                               - กลุ่มวิชาภาษา                                                                12  หน่วยกิต 
                            (2) หมวดวชิาเฉพาะ                                           96  หน่วยกติ 
                                 - กลุ่มวิชาแกน                                                                51  หน่วยกิต 
                                 - กลุ่มวิชาเอกบงัคบั                                                        30  หน่วยกิต 
                                 - กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                          15  หน่วยกิต 
                            (3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                         6  หน่วยกติ 

 

 

 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไ ป   (รวม 30 หน่วยกติ) 
     - กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
     (เลือก 2 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
             401001           คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                                            3(3-0-6) 
                                    Fundamental Mathematics      
             401005           วิทยาศาสตร์ประยกุต ์                                                         3(2-2-5) 
                                    Applied Sciences     
             401006           วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม                           3(3-0-6) 
                                    Science ,Technology and Environment                  
             401010           คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                             3(2-2-5) 
                                    Computer and Information Technology                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  



    (เลือก 2 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
             402001          จิตวิทยาเพื่อพฒันาตนเอง                                                    3(3-0-6)                                                
                                   Psychology for Self  Developing  
            402002           การเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม                                           3(3-0-6)                        
                                   Politics and Economy in Society 
             402003          ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                                             3(3-0-6)                     
                                   International Relations            

                 402004          ชีวติและวฒันธรรรมไทย                                                     3(3-0-6)                                                                
                                   Lifestyle and Thai Culture 
             402008          การส่ือสารขา้มวฒันธรรม                                                   3(3-0-6)                                                                
                                   Cross-Cultural Communication    
             402010          สงัคมศาสตร์เชิงบูรณาการ                                                   3(3-0-6)                                                                  
                                   Integrated Social Sciences 
   
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    (เลือก 2 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
             403001           มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล                                                       3(3-0-6)                                                
                                    Man and Reasoning  
             403002           จริยธรรมในการด าเนินชีวิต                                                3(3-0-6) 
                                    Ethics  for  Living 
             403008           จิตวิทยามนุษยเ์ชิงธุรกิจ                                                      3(3-0-6)    
                                    Human Psychology and Business Ethics        
 
 - กลุ่มวชิาภาษา  (12 หน่วยกติ) 

        404106  ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 1  
English for Business skills 1   

        3(2-2-5) 
 

        404107 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 2  
English for Business skills 2  

  3(2-2-5) 
 

        404108 
 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 1  
English for International Business Communication I 

 3(3-0-6) 
 

        404109 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 2 
English for International Business Communication II 

     3(3-0-6) 



(2) หมวดวชิาเฉพาะ (96 หน่วยกติ) 
     - กลุ่มวชิาแกน (60 หน่วยกิต)                       

101129 
 

หลกัการบญัชี 1 
Principles of Accounting I    

3(3-1-6) 

101130 
 

หลกัการบญัชี 2 
Principles of Accounting II    

3(3-1-6) 
 

101231 การบญัชีบริหาร 
Managerial Accounting  

3(3-1-6) 

201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Management Business Systems      

3(3-0-6) 

101102 
 

การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 
 

201205 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

3 (3-0-6) 
 

202001 
 

หลกัการตลาด  
Principles  of  Marketing 

3 (3-0-6) 
 

202434 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitive Analysis in Business 

3(3-0-6) 

            203001 หลกัการจดัการ 
Principle of  Management 

3(3-0-6) 

203002 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

03003 การจดัการการผลิตและการปฎิบติัการ 
Production and Operations Management  

3(3-0-6) 

203004 
 

การจดัการเชิงกลยทุธ ์
Strategic Management  

3(3-0-6) 
 

205001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Microeconomics 

3(3-0-6) 

205002 
 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macroeconomics 

3(3-0-6) 

207116 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ   
Legal Issues in International Business  
 

3(3-0-6) 
 



207317 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 
Customer Behavior and Cross Cultural Management 

3(3-0-6) 

207302 การวิจยัธุรกิจ 
Research Methods in Business 

3(2-2-4) 
 

206312 การจดัการโครงการ  
Project Management 

3(3-0-6) 
 

207415 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

3(3-0-6) 
 

   
- กลุ่มวชิาเอกบังคบั  (30 หน่วยกิต)  

207303 การจดัการองคก์ารต่างวฒันธรรม 
Cross Cultural Organization Management 

3(3-0-6) 
 

   207304 การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ       
International Business Negotiation                                                   

3(3-0-6) 
 

207305 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 
International Finance and Banking 

3(3-0-6) 
 

207306 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 
International Trade Theory and Policy 

3(3-0-6) 
 

207307 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ      
International Investment Economics 

3(3-0-6) 
 

207308 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ       
International Business Management                                                    

3(3-0-6) 
 

207309 การจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
International  Logistics Management 

3(3-0-6) 
 

207401 การตลาดระหว่างประเทศ 
International  Marketing 

3(3-0-6) 
 

207402 การจดัการน าเขา้และส่งออก 
Export-Import Management 

3(3-0-6) 
 

207410 การสมัมนาธุรกิจระหว่างประเทศ  
Seminar in International Business 

3(3-0-6) 
 

 
 
 



- กลุ่มวชิาเอกเลอืก  แขนงวชิาการจดัการด้านการบริการ : Hospitality Management (15 หน่วยกิต)  
(ใหเ้ลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือก 4  และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเลือก
เรียนวิชาเอกเลือก 3 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี) 

207403 บทน าวิชาการบริการและการท่องเท่ียว  
Introduction to Hospitality and Tourism 

3(3-0-6) 
 

207404 การจดัการ MICE  
MICE Management 

3(3-0-6) 
 

207405 การจดัการงานบริการส่วนหนา้ 
Front Office Management 

3(3-0-6) 
 

207406 การจดัการและปฏิบติัแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
Food and Beverage Operations Management 

3(3-0-6) 
 

207407 การจดัการแผนกแม่บา้น 
Housekeeping Management 

3(3-0-6) 
 

207408 การสมัมนาบริหารจดัการของธุรกิจบริการ 
Seminar in Service Management 

3(3-0-6) 
 

207417 
 

207418 

การฝึกงานดา้นวิชาชีพ 
Practicum 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Prepartory  Co-operative 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

207419 
 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(16 สปัดาห์) 
 

หมายเหตุ :  เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหว่างรายวิชา 207417 การฝึกงานดา้นวิชาชีพ (Practicum) หรือ
รหสัวิชา 207419 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
 
- กลุ่มวชิาเอกเลอืก  แขนงวชิาการส่ือสารทางธุรกจิ : Business Communication  (15 หน่วยกิต)  
(ใหเ้ลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือก 4  และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเลือก
เรียนวิชาเอกเลือก 3 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี) 

207410 การเขียนเชิงวิชาชีพ 
Professional Writing 

3(3-0-6) 
 

207411 ทกัษะการพดูและการออกเสียง 
Locution and Pronunciation Skills 

3(3-0-6) 
 

207412 การจดบนัทึกและการสรุปความ 
Note taking and Summarizing 

3(3-0-6) 
 



207413 การสมัมนาส่ือมวลชนและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
Seminar in Business Communication 

3(3-0-6) 
 

207416 การอ่านเชิงวิชาชีพ 
Professional Reading 

3(3-0-6) 
 

207420 ทกัษะและเทคนิคการน าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
Effective Presentation Technique and Skills 

3(3-0-6) 

207417 
 

207418 

การฝึกงานดา้นวิชาชีพ 
Practicum 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory  Co-operative 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
207419 

 
สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(16 สปัดาห์) 
 

หมายเหตุ :  เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหว่างรายวิชา 207417 การฝึกงานดา้นวิชาชีพ (Practicum) หรือ
รหสัวิชา 207419 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
 

- กลุ่มวชิาเอกเลอืก  แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ : Information Technology  (15 หน่วยกิต)  
(ใหเ้ลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือก 4  และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเลือก
เรียนวิชาเอกเลือก 3 วิชา จากรายช่ือวิชาต่อไปน้ี) 

207420 
 
207421 
 
207422 

ทกัษะและเทคนิคการน าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
Effective Presentation Techinques and Skills  
ระบบจดัการฐานขอ้มลู 
Introduction to Database Managment  
การประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 

Computer Applications in Business 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 

207423 การจดัการองคค์วามรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
IT Based Knowledge Management 

3(3-0-6) 
 

207424 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์
IT for Customer relationship management  

3(3-0-6) 

207425 การสมัมนาธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Seminar in Business and IT 

3(3-0-6) 
 

207426 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information System 
 

3(3-0-6) 
 



207417 
 

207418 

การฝึกงานดา้นวิชาชีพ 
Practicum 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory  Co-operatie 

       3(3-0-6) 
 

       3(3-0-6) 
 

207419 
 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(16 สปัดาห์) 
 

หมายเหตุ :  เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหว่างรายวิชา 207417 การฝึกงานดา้นวิชาชีพ (Practicum) หรือ
รหสัวิชา 207419 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  (6 หน่วยกติ) 

นกัศึกษาจะตอ้งเลือกรายวิชาท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง และคณะอนุมติัใหเ้ป็นรายวิชาเลือก
เสรี 

 

ค าอธิบายรายวชิา  
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
           -   กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
401001    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน               3(3-0-6) 

  Fundamental Mathematics 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite    : None 
  ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหรู้้จกัแนวความคิด และวิธีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ใหมี้

ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวิชาอ่ืนต่อไป ศึกษาเก่ียวกบัระบบจ านวน 
สมการ และอสมการ เซตฟังกช์นัและกราฟเสน้ตรง และพาราโบลา เมตริกซแ์ละดีเทอร์มิแนนท ์คณิตศาสตร์
การเงิน และการโปรแกรมเชิงเสน้ตรงเบ้ืองตน้ 

A study of the fundamentals of Mathematics, concepts and methods of solving problems in 
Mathematics to be applied in other courses, study of numerical systems, equations and inequality, sets, 
functions, line graphs, parabolas, matrices, determinant, financial mathematics, and basic linear program. 
 

 



401005   วิทยาศาสตร์ประยกุต ์              3 (2-2-5) 
  Applied Science 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite    : None 
 ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองโมเลกุล สูตรและสมการเคมี ปฏิบติัเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

สารละลาย กรด เบส เกลือ วสัดุสงัเคราะห์ สมบติัของของแข็ง ของเหลว ก๊าช ความร้อน การขยายตวัของ
ของวสัดุ การถ่ายโอนความร้อน แสง เสียง หน่วยและการวดั เวกเตอร์ แรง แรงไม่ต่างระดบั สมดุลสมการ 
การเคล่ือท่ี จุดศนูยถ่์วง โมเมนตัม่เชิงเสน้ คุณสมบติัของคล่ืน สนามไฟฟ้า แรงระหว่าง ประจุไฟฟ้า 
สนามแม่เหลก็ โมแมนตัม่เชิงมุม งาน พลงังาน ก  าลงั พลงังานนิวเคลียร์ 

  Moles, Formulas, and Chemical Equations, Practical Chemistry dealing with the study of 

Hydrocarbon, acid dilution, base, salt, synthetic material, qualification of hard items, liquid, gas, heat, 

expansion of materials, heat transfer, light, sound, unit and measurement; power, indifferent levels of 

power, equilibrium, movement equation, gravity, linear momentum, qualification of wave, electricity 

court, power between electricity magnetic ignition angle momentum, task, energy and nuclear energetic 

power. 

401006     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม              3(3-0-6) 
Science,Technology and Environment 

   วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาความส าคญัและผลกระทบดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย ์ส่ิงมีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจศึกษาสาเหตุ
และปัญหาจากการเปล่ียนแปลงความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม และ
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

A study of the importance and impact of science, technology and environment on lifestyle, 
living things, natural resources and socio-economical relating impacts, causes and problems of changes in 
science and technology affecting environment along with the steps related to prevention and improvement. 
 
 



401010     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ              3(2-2-5) 

Computer and Information Technology 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ และ

การจดัการฐานขอ้มลู การประยกุตใ์นธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ส านกังาน  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
แนวโนม้ ของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  การใชโ้ปรแกรมส านกังานในดา้นการพิมพ ์การท าสเปรดชีท การ
สืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 

Fundamentals of information technology, computer software, hardware and database 
management, application of business information technology with Internet, information technology in 
offices, information technology in business, impact of information technology and their future trends, 
usage of office program in typing, doing spreadsheet and doing research on internet. 
 
 

           -   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
402001    จิตวิทยาเพื่อพฒันาตนเอง               3(3-0-6) 

Psychology for Self  Developing 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกบัพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ 

สรีรวิทยาเบ้ืองตน้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรม ความเจริญและพฒันาการดา้นต่าง ๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้
ทศันคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพนัธ์ 

This course introduces students to the behavior and fundamental knowledge of human behavior 
and nature, the development of various branches of psychology, fundamental physiology concerning 
behavior, growth and various developments; motivation, perception, learning process, attitudes, 
intelligence, personality, mental health and human relations. 
 
 
 
 
 
 
 



402002     การเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม              3(3-0-6) 
Politics and Economy in Society  
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 

ศึกษาถึงลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสมัพนัธร์ะหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสงัคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนั และศึกษา
ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสงัคม 

A study of the main political and economic doctrines, relationship between politics and 
economics, comparison of politics and economics in society with various governances, and the impacts of 
politics and economics in the society. 
 
402003     ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                                                                      3(3-0-6) 
     International Relations 

    วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    Prerequisite    : None 

 ศึกษาทฤษฎีความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์
องคก์รระหว่างประเทศ และการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
                 A study of the theories of International Relations, Southeast Asia International Relations, 
International Organizations and creation of International Relations. 
 
402004       ชีวิต และวฒันธรรมไทย                                        3(3-0-6) 
      Lifestyle and Thai Culture 

     วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite    : None 
     ศึกษาความเป็นมาของชุนชนไทย ปัจจยัท่ีก  าหนดลกัษณะสงัคม และวฒันธรรมไทย  เอกลกัษณ์

ทางสงัคม และวฒันธรรมไทย ลกัษณะสงัคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา  การละเล่นพ้ืนบา้น 
สถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรม จิตรกรรม การศึกษา และค่านิยมของไทย อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติ
ท่ีปรากฏในสงัคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบอาชีพ ศิลปะ วฒันธรรม 
และความรู้ดั้งเดิม การบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประเมินสถานการณ์  เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัธรรมของศาสนา การรักษา
เสถียรภาพของสงัคม วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญั 

Background of Thai community, social and cultural factors, social identity and Thai culture, 
social characteristics including economy, governance, religion, folk games, Thai architecture, fine arts, 
education, Thai values, international impacts in the society and local culture that encourage their career, 



arts, culture, and previous knowledge; resource management in production, consumption with self-
sufficiency, environmental evaluation for social responsibility and public service in religion precepts, 
maintenance of  social stability, national culture, and main local culture. 
 
402008      การส่ือสารขา้มวฒันธรรม                                                    3(3-0-6) 
      Cross Cultural Communication 

    วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
     Prerequisite    : None 

ศึกษาวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมชาติอ่ืน ทั้งตะวนัออก และตะวนัตก รูปแบบของการส่ือสาร
ในส่ือปัจจุบนั ทกัษะเพื่อการส่ือสารขา้มวฒันธรรม อิทธิพลของความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ี
มีต่อการส่ือสาร  ปัญหาของการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นภาษาและ
วฒันธรรม ประเด็นทางจริยธรรมของการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

A study of Thai culture and international cultures – western and eastern in current 
communications; cross–cultural skills, impacts of language differences and cultures on communication, 
interpersonal communication problems or language and cultural difference, ethical issues on–cross 
cultures. 
 
 

402010     สงัคมศาสตร์เชิงบูรณาการ                                                                                                 3(3-0-6) 
     Integrated Social Sciences 

 วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 

     การพฒันาทกัษะทางสงัคม  การคิดเชิงระบบ  การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสงัคม  การ
ประสานความรู้เขา้กบัชีวิตจริงทางสงัคมในมิติต่างๆ  ไดแ้ก่  การเมืองการปกครอง  กฎหมาย  ภูมิศาสตร์  
ประวติัศาสตร์  สงัคมวิทยา  นโยบายสาธารณะ  ธรรมมาภิบาล  สิทธิมนุษยชน  วฒันธรรม  ปัญหาสงัคม  
เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลย ีการบริหารจดัการ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์  

Social skill development; systems thinking; and practices on social morality and ethics, 
integration of knowledge with real social life in different dimensions, such as politics and government, 
laws, geography, history, social science, public policies, good governance, human rights, culture, social 
problems, economics, business operation, technologies, management, intellectual property, as well as Thai 
identity in the global society 
 
 



            -   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
403001    มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล                                         3(3-0-6) 
                Man and Reasoning 

  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite    : None 
ศึกษากฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลโครงสร้างของการอา้งเหตุผลแบบนิรนยัและอุปนยัความ สมัพนัธ์

ระหว่างภาษากบัการใชเ้หตุผล เกณฑต์ดัสินความสมเหตุสมผล การหาขอ้ความท่ีละไว ้การสรุปจากตวัอยา่ง 
การหาสาเหตุ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้สรุป ขอ้บกพร่องในการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์การใช้
เหตุผลในชีวิตประจ าวนั 

Rules of reasoning, structures of taking inductive and deductive reasoning, relationships 
between language and reasoning, criteria of judgment on causes and reasons, finding gaps, making 
conclusions from sampling, finding causes, judging the conclusions, limitations of reasoning  reasons of 
day -to -day life. 
 

\403002    จริยธรรมในการด าเนินชีวิต                                        3(3-0-6) 
        Ethics for Living 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite    : None 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทศัน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม 

จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเก่ียวกบัความดีเสรีภาพและความรับผดิชอบ              
เกณฑต์ดัสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีส าคญั การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมยั 

This course covers the fundamentals of Philosophy and Ethics, Idealism, Materialism, 
Naturalism, goals of life according to Idealism, seeking happiness, problems about virtue, freedom and 
responsibilities, criteria of ethical judgment, main ethical theories, and analyzing contemporary ethical 
problems.  
 

403008     จิตวิทยามนุษยเ์ชิงธุรกิจ                                         3(3-0-6)        
Human Psychology and Business Ethics  
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาบุคคล  ความสมัพนัธร์ะหว่าง

กลุ่มบุคคลในองคก์รธุรกิจ  ภาวะผูน้  า  การท างานเป็นทีม  ความสมัพนัธร์ะหว่างจริยธรรมกบักระบวนการ
ทางธุรกิจ 



An exploration of human behaviors, philosophy and ideals of personnel development, 
interpersonal relationship in a business organization, leadership, team working, and the relation of ethics 
and business process. 
 
                -  กลุ่มวชิาภาษา  
404106    ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 1                3(2-2-5) 

English for Business Skills  1 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
การสนทนา ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ในหวัขอ้ต่างๆไดแ้ก่ การแนะน าตวั การ

รับโทรศพัท ์บทสนทนาทางสงัคม การอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์ บทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางเพื่อติดต่อ
ธุรกิจ ฯลฯ การอ่าน  ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ การอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกอ่าน
จดหมายธุรกิจแบบต่างๆ การเขียนจดหมายขอขอ้มลู จดหมายสัง่ซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัรงานและการเขียน
ประวติัส่วนตวัเพื่อสมคัรงาน  การเขียนจดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลกูคา้ การเขียน
บนัทึกภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม 
                 A focus on business correspondence such as self-introduction, answer the phone call, social 
conversation, product description, business trip conversation, etc, reading business vocabularies, business 
extracts, and various business letters; writing business letters  such as letters of requesting for information, 
job application, curriculum vitae, complaints, response to customers’ complaints, memorandum, agendas, 
and meeting minutes. 
 

404107    ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 2                             3(2-2-5) 
English for Business Skills  2 
วิชาบงัคบัก่อน : 404106  ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 1    
Prerequisite    : 404106 English for Business Skills  2 
การสนทนา ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจในระดบัสูง ไดแ้ก่ การอธิบายเก่ียวกบั

ลกัษณะกิจการ การรายงานต่างๆ การประชุม การอ่านศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความ
ธุรกิจขนาดยาว การเขียน ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายชนิดต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่น การเขียนจดหมายร้องเรียน 
จดหมายการตอบร้องเรียนของลกูคา้ การเขียนบนัทึกภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม 

A focus on advanced business communications: business description, making reports, 
organizing meetings, reading business terms, and reading long business articles and practice of writing 
more letters of complaints, memorandum, agendas, and minutes of meetings. 

 
 



404108     ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 1            3(3-0-6) 
                 English for Internatoinal Business Communication 1 
                 วชิาบงัคบัก่อน : 404106 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 1 และ 404107 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อ
ธุรกิจ 2     

   Prerequisite    : 404106 English for Business Skills  1 And 404107 English for Business Skills  2 
ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทกัษะการอ่าน การเขียนเอกสาร

การคา้ระหว่างประเทศ การเขียนรายงานทางธุรกิจ และการโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

    An overview of international business communication vocabularies, reading skill, writing 
papers, international trade, writing business report, and corresponding international business e-mails. 

 
 

404109     ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 2            3(3-0-6) 
English for Internatoinal Business Communication 2 
วิชาบงัคบัก่อน : 404108  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 1   
Prerequisite    : 404108 English for Internatoinal Business Communication 2 

ศึกษาส านวนท่ีใชใ้นวงการธุรกิจระหว่างประเทศ  ทกัษะการฟังการพดูการอ่านและการเขียน วฒันธรรม
สากลในวงการธุรกิจ การน าเสนอขอ้มลูทางธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ  

A study of idioms used in international business, skills of listening, reading, speaking and 
writing, various business cultures, making international business presentation including negotiations. 
 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
            -   กลุ่มวชิาแกน  
101129     หลกัการบญัชี 1                                                                                                                    3(3-1-6)             

Principles of Accounting I 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับญัชี วิธีปฎิบติัทางการบญัชี และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูทางการเงิน

จากรายงานทางธุรกิจ มาบนัทึกตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการพาณิช
กรรม การจดัท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ  การปรับปรุงและปิด
บญัชีเม่ือส้ินงวด ระบบภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับกิจการแต่ละประเภท ตลอดจนการประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

This course focuses on the fundamental concepts in Accounting and the nature of Accounting. 
The students will practice the double – entry system, the accounting equation; recording in the in the 



general journal, posting to the ledgers. They will also study the significance of the financial budget, 
analysis of financial records, business financial systems value – added tax relating to the business and the 
application of software in Accounting.  

 

101130     หลกัการบญัชี 2                                                                                                                   3(3-1-6)                                                                                                 
Principles of Accounting II 
วิชาบงัคบัก่อน :  101129  หลกัการบญัชี 1 

    Prerequisite    : 101129 Principles of Accounting I 
ศึกษากระบวนการบญัชี ส าหรับกิจการผลิตกรรม การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัเฉพาะ บญัชีคุมยอด

และบญัชีแยกประเภทยอ่ย การบญัชีเก่ียวกบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร การบญัชีเก่ียวกบัลกูหน้ีและตัว๋เงิน
รับ      การใชร้ะบบใบส าคญัสัง่จ่าย การจดัท างบกระแสเงินสด การบญัชีส าหรับกิจการมิไดห้วงัผลก าไร 
หมายเหตุประกอบงบการเงินและนโยบายบญัชี รวมทั้งการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
                 A study of the procedures of collecting financial data, recording in specialized journals, and 
notes receivable. The students will practices the accounting of a service firm, accounting for purchase and 
sales of merchandise, accounting for cash budget, accounting for non – profit organizations, and the 
application of software in accounting. 
 

101231       การบญัชีบริหาร                                                                                                                 3(3-1-6)                      
Management Accounting 
วิชาบงัคบัก่อน :  101129  หลกัการบญัชี 1 และ 203001 หลกัการจดัการ 
Prerequisite    : 101129 Principles of Accounting I And 203001 Principle of Management 
ศึกษาถึงการบญัชีตน้ทุน ขอ้มลูทางการบญัชีเพื่อประโยชน์ในการบริหาร การน าตน้ทุนมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัมาตรฐานและหาส่วนแตกต่าง เพื่อพิจารณาประกอบการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ของธุรกิจ ความส าคญัของการวิเคราะห์ ตน้ทุน ปริมาณและก าไร การใชง้บประมาณในการวางแผนและ
ควบคุมก าไรและตดัสินใจลงทุนดา้นต่างๆ โดยเนน้ความเขา้จะถึงการใชข้อ้มลูและขอ้จ ากดัของขอ้มลู
ทางการบญัชี อตัราผลตอบแทน การควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต การควบคุมตน้ทุนของกิจการท่ี
กระจายความรับผดิชอบ การวดัผลการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดราคาโอน 
                   This course entails Cost Accounting, Accounting data for administrative advantages, cost 
analysis comparing to standard deviation to consider decision of problem solving in business, importance 
of cost analysis, quantity and profit, spending the budgets in planning and profit control and investment 
decision focusing on understanding how to use data and Accounting data limitation, compensation rate, 
production expense control, cost control in decentralized business, implement assessment including 
fixation of transferring rate. 
 
 



201101       ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                            3(3-0-6) 
Management Business Systems 
วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาถึงลกัษณะความส าคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ประเภทของระบบสารสนเทศ

ในองคก์ร ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศบทบาทของผูบ้ริหารใน
การพฒันาระบบ และผลกระทบต่อองคก์รภายหลงัการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช ้

This course focuses on the principles, definitions, scope and role of management information 
system. The students will study types of information systems in an organization, steps in developing 
information technology, roles of managers in developing systems including impacts of information systems on the 
organization.   
101102    การเงินธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                Business Finance 
                วิชาบงัคบัก่อน : 101129  หลกัการบญัชี 1 
                Prerequisite    : 101129 Principles of Accounting I 

  ศึกษาถึงบทบาทของผูบ้ริหารการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน วิธีการจดัการสินทรัพยต่์าง ๆ รวมทั้งการ
จดัหาเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลาง   และระยะยาว   การพิจารณาการลงทุนโครงสร้างของเงินทุน  และนโยบายเงินปัน
ผล 

This course focuses on the role of financial management the fundamental financial analysis; 
assets management including short-term, intermediate and long-term financing, capital investment, capital 
structure and the dividend policy. 
 

201205    สถิติธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                Business Statistics 
                วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                 Prerequisite    : None 

ศึกษาถึงการน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะห์ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจและศึกษาระเบียบวิธี
ท่ีจะน าขอ้มลูในอดีต มาใชใ้นการพยากรณ์ ศึกษาถึงการทดสอบสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์ เป็น
ตน้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใชเ้ลขดชันี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสมัพนัธ ์ทฤษฎีการตดัสินใจและการควบคุมคุณภาพ 

A study of the data analysis in business decision emphasizing on analyzing past data in 
prediction, non-parameter statistic test such as Chi Square. The students will analyze uncertainty, index 
number, procedures of predicting, recession, correlation, theory of decision and quality control. 
 



202001     หลกัการตลาด                 3(3-0-6) 
                 Principles  of  Marketing 

วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite    : None 

ศึกษาแนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หนา้ท่ีและความส าคญัของตลาดชนิดต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การวางแผน การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย  การจดัการส่วนประสมทาง
การตลาด ผลิตภณัฑน์โยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการจ าหน่าย 

   It is the study of the principles, definitions, scope, significance, functions, and services of 
marketing. The students will study the environment that affects the marketing, consumer behavior, 
planning, analyzing and choosing target market including marketing mix management, products, pricing 
policy, choosing channels for distribution and sales promotion. 
202434    การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ                                                                                        3(3-0-6) 

Quantitative Analysis in Business 
วิชาบงัคบัก่อน:  201205  สถิติธุรกิจ                                                                                               

   Prerequisite    : 201205 Business Statistics 
ศึกษาถึงเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจดา้นการจดัการ การตลาด 

การเงินและการผลิตโดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การใชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ส าหรับฟังกช์ัน่ทาง
ธุรกิจ เนน้การพิจารณาการรวมทางเลือกหรือการแทนท่ีผลิตภณัฑ ์การมอบหมายงาน เทคนิคในการ
พยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวางแผนการปฎิบติังาน รวมทั้งปัญหาการขนส่ง ปัญหา
การจดังาน การวิเคาะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจ าลอง
สถานการณ์ 

This course studies quantitative analysis techniques to apply in marketing management decision, 
monetary and production using mathematics and statistics, applying linear program for business function, 
emphasizing alternative decision or product replacement, delegation, business fore cast  techniques, 
quantitative analysis in task planning including transportation problems, organizing events’ problems, 
framework analysis, inventory model, game theory, awaiting theory and situational simulations. 
 
 
 
 
 
 
 



203001    หลกัการจดัการ                 3(3-0-6) 
                 Principles  of  Management 

วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite    : None 

ศึกษาหลกัการบริหาร วิวฒันาการ แนวคิด และทฤษฏี หนา้ท่ีการบริหารท่ีเก่ียวกบัการวางแผน 
การจดัองคก์าร การบรรจุ การน าและการควบคุมโดยเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างหนา้ท่ีการบริหารกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์าร รวมถึงจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกับริหาร 

              This course studies the principles of management, the functions of managers concerning planning, 
organizing, staffing, leading, and controlling focusing on the relationship between administrative 
responsibilities and external environment impacts on the organization including ethics and social 
responsibilities of the administrators. 
 
203002     การจดัการทรัพยากรมนุษย ์               3(3-0-6) 
                 Human Resource Management 

วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite    : None 
ศึกษาความส าคญั บทบาท การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ วิวฒันาการแนวคิด  วิเคราะห์งาน การ

วางแผนทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล การประเมินการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การแรงงานสมัพนัธ ์ 

This course introduces students to major functional area within the human resource profession. 
Areas included are planning of manpower, recruitment, selection, staffing, training, development, 
performance appraisal, compensation, benefits, welfare and labor relations. 
 
203003     การจดัการการผลิตและการปฎิบติัการ                                                                                 3(3-0-6) 
                 Production and Operations Management 

วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite    : None 
ศึกษาถึงหนา้ท่ีงานการผลิต การเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน การวางผงัโรงงาน การออกแบบงาน  การ

วิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมคุณภาพและสินคา้คงคลงั 
               This course focuses on the principles of production systems in a decision – making context. 
Demand forecasting: plant capacity planning and location; plant layout, job design, job analysis, inventory 
planning and quality control. 
 



203004     การจดัการเชิงกลยทุธ ์               3(3-0-6) 
                 Strategic Management 

วิชาบงัคบัก่อน :  203001  หลกัการจดัการ  และ 202001  หลกัการตลาด 
Prerequisite    : 203001 Principles  of  Management And  202001 Principles  of  Marketing 
ศึกษากระบวนการวางแผนกลยทุธ ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การวิเคราะห์ถึง 

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลถึงการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายธุรกิจทางดา้น การตลาด 
การเงิน การผลิต การจดัองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

    This course focuses on a competitive strategic planning, analysis of internal and external 
environment on strategic design, business marketing policy, finance, production, organization and human 
resource management. 
 
205001     เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                                                           3(3-0-6) 
                 Microeconomics 

วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite    : None 

ศึกษาแนวความคิดและหลกัวิชาทางเศษฐศาสตร์อยา่งกวา้งๆ เพื่อน าไปใชว้ิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                   
ท่ีเกิดข้ึนในภาคเอกชนและธุรกิจ ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมลูค่าราคา การจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูผ้ลิต การก าหนดราคาท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ตลอดจนการก าหนดราคา
ของปัจจยัการผลิต 
               This course studies thoughts and broad economic principles to analyze economic problems in 
private sectors and study general knowledge on price value, resource management and consumer behavior. 
The student will survey producers’ behavior, complete competitive pricing fixation, and non – complete 
including pricing fixation of producing factors. 
 
205002    เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                                                            3(3-0-6) 
                Macroeconomics 
                วิชาบงัคบัก่อน : 205001   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

  Prerequisite    : Microeconomics 
ศึกษาถึงหลกัทัว่ไปทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจส่วนรวม ศึกษาถึงพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดรายได ้การออม  การลงทุน บทบาทของรัฐประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการพฒันาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล การว่าจา้งท างาน ระดบัเงินเฟ้อเงินฝืด ภาพ
ทางการเงิน บทบาททางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 



                A study of general economic principles on national economy, economic factors that determine 
income, saving, investment, governance role, economic growth, economic stability and state economic 
development, employment, inflation, deflation, monetary image, and international trades’ role. 
 
207116    กฏหมายเก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                            3(3-0-6) 

Legal issues in International Business  
ศึกษากฏหมายขอ้บงัคบัท่ีตอ้งปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเป็นกฏหมาย 

ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง และกรอบการด าเนินธุรกิจขององคก์ารการคา้โลก ( WTO) กฏหมายเก่ียวกบัการลงทุน
ระหว่างประเทศ เช่น การประกนัภยัสินคา้ การบงัคบัตามสญัญาทางการคา้ระหว่างประเทศ การคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้  

This course introduces laws, regulations enforcing in International Business, regulations, 
agreements and business implementation frames of WTO World Trade Organisation, law of international 
investment such as merchandise insurance, contract enforcement in international trade, and wisdom 
property protection. 

 
207317   พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความแตกต่างางดา้นวฒันธรรม                                                     3(3-0-6) 

Customer Behavior and Cross Cultural Management  
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยตระหนกัในบทบาทของสภาพแวดลอ้มดา้นวฒันธรรม ความเช่ือ

และความคิด ท่ีส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นการเรียนรู้ ทศันคติ ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ รวมทั้งศึกษาลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ ทั้งโลกท่ีมีผลต่อการ
แยง่ส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสางต าแหน่งทางการตลาด และกลยทุธท์างการตลาด 

This course investigates consumer behavior reaching the environmental roles regarding cultures, 
beliefs and thoughts that cause consumer behavior difference in learning, attitudes, beliefs and purchasing 
behavior including studying specific features of global behavior consumers on market share, target group,, 
marketing positioning and marketing strategies. 
 
 
 
 
 
 



207302    การวิจยัธุรกิจ                                                                                                                        3(2-2-4) 
Research Methods in Business 
วิชาบงัคบัก่อน:  201205  สถิติธุรกิจ 
Prerequisite    : 201205 Business Statistics 
ศึกษาขั้นตอนในการวิจยั การออกแบบ การเลือกแบบ และวิธีการวิจยัใหเ้หมาะสมกบั สถานการณ์

และทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มลู การเสนอรายงาน และวิธีการ
น าผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการปฎิบติัทางเทคนิค มาใชใ้นการวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ 

This course studies research steps, designing, choosing design and research procedures 
appropriate to situation and resource. The student will practice how to design questionnaires, samplings, 
data gatherings, report presentations and how to apply the research result to analyze plans in business 
decision making. 
 
206312     การจดัการโครงการ                                                                                                             3(3-0-6)                                                                         

Project Management 
วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite    : None 
การก าหนดแผนหลกัและตารางสอน การประมาณรายได ้รายจ่ายลงทุนและผลตอบแทน                        

ท่ีตอ้งการจากโครงการ การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการ เป็นแนวทางในการตดัสินใจ เก่ียวกบัความตอ้งการ
ทรัพยากร ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ ์ตามแผนท่ีไดก้  าหนดไวท้ั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเวลา โดย
ใชต้น้ทุนต ่าสุด 

This course is an introductory course in major functional predetermined project requirements 
and schedules, income estimation, expenditure of investment and revenue of the project. The students will 
be introduced to the best practices of management, from novice to expert and learn how to effectively to 
manage all phases of a project with the least cost. 
 
 
 
 
 
 
 
 



207415     การจดัการโซ่อุปทาน                                                                                                          3(3-0-6)                                                                         
Supply Chain Management 
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ  
Prerequisite    : 203001 Principle of Management 
การจดัการกระบวนการไหลเวียนของสินคา้จากโรงงานของผูผ้ลิต ไปสู่มือของผูบ้ริโภคใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูเ้รียนจะตอ้งทราบถึงการวางแผนการผลิต การประสานงานกบั  Supplier การ
จดัการสินคา้คงคลงั การกระจายสินคา้ใหท้นัและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งการสัง่และการ
จดัส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ือง และระบบการสัง่สินคา้โดยอตัโนมติั 

This course deals with the management of production line ranging from manufactor’s factory to 
the consumers at the most effective. The student will experience production plan coordinate with the 
supplier, inventory management, just – in – time (JIT) distribution to meet the customers’ needs including 
continuous delivery and automatic order system. 
 

-  กลุ่มวชิาเอกบังคบั   3 
207303        การจดัการองคก์ารต่างวฒันธรรม                                                                                     3(3-0-6) 

Cross Cultural Organization Management  
วิชาบงัคบัก่อน :  203001  หลกัการจดัการ และ 207308 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                            
Prerequisite  : 203001 Principles  of  Management And  207308 International Business 

Management 
ศึกษาถึงความหมาย ความส าคญั และทฤษฎีในการบริหารองคก์ารท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น

วฒันธรรม ความเช่ือความคิด และทศันคติของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนเทคนิคการจดัการ
องคก์ารท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นวฒัฯธรรมท่ีแตกต่างกนั 

This course covers the significances and values of prominent cultures, organizational 
administration both in government and private sectors. The students will study attitudes, beliefs, and 
management strategies of international cultural aspects. Furthermore, analysis of consumer behavior 
concerning cultures and administration of famous key administrators will be looked at. 

 
 
 
 
 
 
 



207304       การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ                                                                                       3(3-0-6)                                  
International Business Negotiation 
วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ความเป็นมาและความส าคญัของการเจรจาการคา้   ความหมายของการเจรจาการคา้   ประเภท

และเหตุผลของการเจรจาการคา้    การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศเทศของไทย การเจรจาการคา้ระดบัพหุ
ภาคี ระดบัภูมิภาคและระดบัทวิภาคี รูปแบบและการจดัระเบียบการบริการ การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ
ของประเทศต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น จีน กลยทุธก์ารเจรจาทางการคา้ระหว่าง
ประเทศ ปัญหา   และแนวทางแกไ้ขผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเจรจาการคา้ท่ีส าคญั 
                This course emphasizes the students to the theory and practice of business negotiations, and the 
analysis of negotiating situations, to deal with issues arising from such situations in a rational way, and to 
undertake and conclude complex project-oriented international business negotiations. They will study the 
management of rules and regulations on services; negotiating trade of the USA, European Union, Japanese, 
Chinese including trade negotiating strategies of cross-cultural with solutions for Thailand. 
 
207305       การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                                                                           3(3-0-6) 

International Finance and Banking 
วิชาบงัคบัก่อน : 101102 การเงินธุรกิจ และ 207308 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ      
Prerequisite  : 101102 Business Statistics And 207308 International Business Management 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการคา้ระหว่างประเทศ    และธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงิน

และบทบาทของสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ การบริหารดา้นการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ ตลาดเงิน
และตลาดทุนระหว่างประเทศ ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการ  และขั้นตอนของการแลกเปล่ียนและ
การช าระเงินตราต่างประเทศ การบริการดา้นการส่งออก  และน าเขา้ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
ระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมาย นโยบายการเงิน  และการคลงัท่ีมีผลต่อการธนาคารในประเทศต่างๆ  รวมทั้ง
ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการธนาคารระหว่างประเทศ 

This course covers the characteristics of the international financial markets and various aspects 
of corporate financial management; international parity conditions, exchange rate risk managements, 
country risk, cross-border investment analysis, multinational firm budgeting, import-export, hedging in 
foreign currency markets, accessing international financial markets for financing, competitive strategy in 
banking. 

 
 

 



207306       ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ                                                                       3(3-0-6)                                  
International Trade Theory and Policy 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี      
Prerequisite  : None 
ศึกษาทฤษฎีของส านกัคลาสสิก ทฤษฎีมลูค่าแรงงาน นโยบายการคา้ อตัราภาษีศุลกากร ขอ้ตกรง

เร่ืองสินคา้ระหว่างประเทศ นโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศ โดยเนน้มาตรฐานการส่งสินคา้ออก และ
ควบคุมการน าเขา้สินคา้ องคก์ารทางการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายทางการคา้ทัว่ไปส าหรับประเทศพฒันา
และก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศไทย 

This course entails the theories of Classic Group, Wage Theory, Trade  policy, tax rate of the 
customs organization, international trade agreement emphasizing export – standard and import control, 
international trade organizations, general trade policy for developing countries especially Thailand. 
 
207307       เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                           3(3-0-6)                                                                        

International Investment Economics 
วิชาบงัคบัก่อน : 205002  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Prerequisite    : 201205 Business Statistics 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของบรรษทัขา้มชาติ วิเคราะห์ปัญหา  และผลกระทบเก่ียวกบั

การลงทุนระหว่างประเทศ วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก   การจดัองคก์ร
ระดบัโลก ยทุธศาสตร์การลงทุนของบรรษทัขา้มชาติตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 

This course introduces the students to international business economics. Topics include 
finance, accounting, organizational theory, business operations, strategy, international trade and 
globalization. They will study the investment strategies of international organizations dating back to World 
War II.   
 
207308    การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                          3(3-0-6)                                                                         

International Business Management 
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ 
Prerequisite  : 203001 Principle of Managment 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีการคา้ การลงทุนระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจการเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ 
การด าเนินนโยบาย     และแผน การด าเนินงานทางดา้นการตลาด การเงิน การบุคคล การจดัการโซ่อุปทาน 
และการจดัส่ง รวมถึงองคก์รระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลต่อการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 



Course provides an integrated treatment of theory, policy and enterprise in international trade 
and investment. Main focus is on the new theories, implementation of policies and plans, marketing, 
activities, finance, manpower, supply chain, and distribution including international trade and investment. 
 
207309    การจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                                                  3(3-0-6)                                                                         

International Logistics Management               
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ 
Prerequisite  : 203001 Principle of Managment 
การขนส่งแต่ละประเภท  กิจกรรมของการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของสินคา้ ตั้งแต่ในส่วน

ของการผลิต การขนส่ง การกระจายสินคา้ การวางผงัโรงงาน ระบบการขนถ่ายวสัดุ การจดัระบบการ
กระจายสินคา้ การค านวณหาเสน้ทางการขนส่ง ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด บทบาทของท่าเรือและสนามบิน ต่อ
การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

This course introduces the student to each kind of transportations, transportation activities, 
merchandise logistics system ranging from production, transportation, distribution, factory layout, material 
transferring systems, management of distribution, calculating the most effective transport route, role of 
ports and airports on international transportation. 
 
207401     การตลาดระหว่างประเทศ                                                                                                   3(3-0-6)                    

International Marketing 
วิชาบงัคบัก่อน : 202001  หลกัการตลาด 
Prerequisite  : 202001 Principle of Marketing 
หลกัการ แนวความคิด   และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือเขา้มา การส่งออก และการลงทุน

ในต่างประเทศ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินการทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ 

This course focuses on the concepts of entry level in marketing business, functions in an 
international marketing environment. Students will also study international marketing, marketing and 
business fundamentals, selling, financing, product, service planning, information management, guying, 
distributing, pricing, promoting, risk management, economics, communication marketing mix and marketing operations. 
 
 
 
 
 



207402     การจดัการน าเขา้และส่งออก                                                                                               3(3-0-6)                     
Export-Import Management  
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ และ 207308 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                
Prerequisite  : 203001 Principle of Management And 207308 International Business Managment 
ศึกษาถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑก์ารส่งออกและน าเขา้ ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากร เนน้

ใน   เร่ืองกฎหมายดา้นภาษีน าเขา้-ส่งออก  และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
This course introduces rules, import – export laws, regulations of the customs organization 

emphasizing import – export taxes and related documents. 
 
207410    การสมัมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                        3(3-0-6)                                                                         

Seminar in International Business                                                         
วิชาบงัคบัก่อน : เรียนวิชาเอกบงัคบัอยา่งนอ้ย 2 วิชา  
Prerequisite  : 2 Subject in Core Courses  
ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัระบบธุรกิจและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ   
This course studies the analysis and discussion about the problems in international systems and 

business settings including current events relating to international business. 
 
- กลุ่มวชิาเอกเลอืก แขนงวชิาการจดัการด้านการบริการ : Hospitality Managment (15 หน่วยกิต) 

(เลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 4 วิชา และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้ง
เลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 3 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี) 
207403    บทน าวิชาการบริการและการท่องเท่ียว                                                                                3(3-0-6) 

International Business in Tourism and Hospitality  
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ  
Prerequisite  : 203001 Principles of Management  
ศึกษาถึงความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียว การประเมินผลการท่องเท่ียวทั้งใน

ระดบัประเทศและสากล ปัจจยักระตุน้การท่องเท่ียว องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว รวมถึงองคก์รต่างๆในประเทศและสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

This course focuses on tourism and international service business, demand, regional tourism 
supply, organizing international tourism and business service emphasizing on the strategic organizing 
different culture with different law, language and attitudes. The students will study social elements, 
economic, political and environments on decision – making including current events, policy, investment 



limitations, trade agreement, cultural forces, regulations, law, rules, tourism strategic planning and 
international services. 
 
207404     การจดัการ MICE                                                                                                              3(3-0-6) 

MICE Management  
วิชาบงัคบัก่อน : 203001  หลกัการจดัการ  
Prerequisite  : 203001 Principles of Management  
ศึกษาภาพรวมของการจดัการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัการประชุมนานาชาติ

และนิทรรศการในอุตสาหกรรมไมซ ์ ศึกษาถึงค านิยาม การพฒันา ความส าคญัทางสงัคม เศษฐกิจ และขนาด
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาวิธีการวางแผน องคก์ร วิธีการท างานและการจดัการมหกรรมไมซ์ 

Overview of the Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) industry; definition, 
development, socio-economic significance and dimensions of the industry; practice in the planning, 
organization, operation and management of MICE events. 
 
207405    การจดัการงานบริการส่วนหนา้                                                                                             3(3-0-6) 

Front office Management   
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
ศึกษาแนวความคิดและการฝึกปฎิบติัการจดัการงานฝ่ายหอ้งพกั การปฎิบติังานบริการส่วนหนา้

และแผนกแม่บา้น เรียนรู้ระบบการจองหอ้งพกั รวมถึงการประยกุตใ์ชแ้นวความคิดและการใชร้ะบบงาน
ซอฟแวร์และโปรแกรมประยกุต์  เพื่อสนบัสนุนงานดา้นบริการ ตลอดจนเรียนรู้ทกัษะและวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ การตดัสินใจในสถานการต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานและการ
จดัการบริการส่วนหนา้ 

Concepts and practices in room division management; front office operation and housekeeping.  
Room booking systems, concepts and software used. 
 
 
 
 
 
 
 
 



207406     การจดัการและปฎิบติัการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                          3(3-0-6) 
Food and Beverage Business Management 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
ศึกษาบทบาทและประเภทของงานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ภตัตาคาร หอ้งอาหาร บาร์ ศึกษา

การท างานในส่วนต่างๆ ของภตัตาคาร  ร้านอาหาร การจดัการและบริหารการเงิน การควบคุมตน้ทุน อนามยั
และความปลอดภยั การบริหารบุคคลากร การจดัการรายการอาหาร ความรู้เ ก่ียวกบัภาชนะอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช ้เทคนิคการจดัเตรียมอาหาร ศิลปะการใหบ้ริการรูปแบบต่างๆ การจดัเล้ียง มารยาทในการ
รับประทานอาหาร การส่งเสริมงานขายธุรกิจอาหารและบริการ รวมทั้งความรู้ในเร่ืองคุณภาพอาหารและ 
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และแนวโนม้ดา้นการตลาด 

This course covers the role and contribution of the Food and Beverage department, its structure, 
functions, and responsibilities of key personnel. It emphasizes on an overview of the department’s 
functions, stewarding, planning the venue, food and service sales including food hygiene, food quality and             
kitchen accessories. 
 
207407    การจดัการแผนกแม่บา้น                                                                                                       3(3-0-6) 

Housekeeping Management 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
ศึกษาแนวความคิด หลกัการและโครงสร้างจดัการงานแผนกแม่บา้น ต าแหน่งและหนา้ท่ีของแต่

ละส่วนในงานแม่บา้น การจดัการดูแลท าความสะอาดหอ้งพกัต่างๆ  
การจดัการดูแลงานท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ  รู้จกัและใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ วิธีการจดัเก็บอุปกรณ์การท า
ความสะอาดและการบริหารจดัการงานคลงัสินคา้ ความรู้เก่ียวกบังานบริหารงานแผนกแม่บา้น ตลอดจนการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนงานแผนกแม่บา้น 

Concepts and principles of House Keeping Management, Floor area management, public area 
management, staffing of housekeeping staff, using of inventories and inventory management. Computer 
and housekeeping brief introduction. 

 
 
 
 
 

 



207408     การสมันาบริหารจดัการของธุรกิจบริการ                                                                            3(3-0-6) 
Seminar in Service Management 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
ศึกษาการบริหารจดัการและปฏิบติังานสมันาในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ รวมทั้ง

ลกัษณะเฉพาะ มาตรฐานต่างๆ การวางแผน การบริหารจดัการตารางเวลาและการควบคุมระบบของงาน
ใหบ้ริการในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน  การ
จดัการคลงัสินคา้ รวมถึงการบริหารจดัการศกัยภาพการปฏิบติังานและการปรับปรุงพฒันาคุณภาพของงาน
ใหบ้ริการทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ ตลอดจนองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง   

Management of service operations; characteristics, standards, plans, schedules and control of 
service; matching of demand and supply; managing inventories; capacity management; service quality 
improvement. 
 
207417    การฝึกงานดา้นวิชาชีพ                                                                                                        3(3-0-6)                                                                         

International  Business  Internship 
วิชาบงัคบัก่อน : เรียนวิชาเอกบงัคบัอยา่งนอ้ย 2 วิชา  
Prerequisite  : 2 Sibject in Core Courses 
ศึกษาถึงหลกัการและแนวคิดทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการฝึกภาคปฎิบติัจริงเพื่อประโยชน์

ในการวางแผนการ การคน้หาปัญหา การวิเคราะห์ และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจ้ึน นกัศึกษา
จะตอ้งฝึกปฎิบติังานดา้นธุรกิจระหว่างประเทศในสถานประกอบการธุรกิจหรือในโครงการฝึกงานของ
วิทยาลยัภายใตก้ารดูแลของคณาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมง และนกัศึกษา
ตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการฝึกปฎิบติังานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 

This course studies the principles and concepts of international business in a real internship to 
benefit their learning authentic experiences regarding international business organization or in the college 
internship project under the advisory of project instructors not less than 300 hours with a report of 
internship performances at the end of the internship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207418     เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                                                             3(3-0-6)                                                                         
Preparatory Co-operative 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฎิบติังาน ความพร้อมในการท างานร่วมกบั
ผูร่้วมงานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการส่ือสารและมนุษยส์มัพนัธ ์การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพ 
ในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน การปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

This course studies the concept of Co-operative Education, concentration of the basic 
knowledge, 
Technic of apprication, the way of working in a team and ethics of vocational studies personality 
development in enterprise and presentation teachnic, report writing and pactice about Co-operative 
Education 
 

207419     สหกิจศึกษา                                                                                                                6(16 สปัดาห์)                                                                         
Co-operative Education 
วิชาบงัคบัก่อน : 207418 เตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา 
Prerequisite  : 207419 Preparatory Co-operative 
ศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการธุรกิจ ในฐานะพนกังานของสถานประกอบการ

ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความพร้อมดา้นงานวิชาชีพ อยา่งมีหลกัการ เป็นระบบ นกัศึกษาตอ้งมี
ชัว่โมงการท างานอยา่งเต็มเวลาในสถานประกอบธุรกิจรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
รวมถึงมีการประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการธุรกิจ และนกัศึกษาตอ้ง
จดัท ารายงาน สรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างานจากสถานประกอบการ 

This course studies about the system in enterprise to be a employee on a full time basis for a 16  
weeks or 1 semester. The advisor has to evaluate the student performance with the employor of that 
enterprise. The students have to present a report when they finish their job in the enterprise. 
 
 
 
 
 
 
 



- กลุ่มวชิาเอกเลอืก แขนงวชิาการส่ือสารทางธุรกจิ : Business Communication) (15 หน่วยกิต) 
(เลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 4 วิชา และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้ง
เลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 3 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี) 
207410    การเขียนเชิงวิชาชีพ                                                                                                              3(3-0-6) 

Professional Writing 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาและเรียนรู้ความรู้เบ้ืองตน้ขององคป์ระกอบและลกัษณะกระบวนการงานเขียนเชิงวิชาชีพ 

โดยมุ่งเนน้การบูรณาการเขียนท่ีเป็นทางการเชิงวิชาการและการน าเอาการเขียนโดยใชส้ านวนโวหารมา
ประยกุตใ์นงานเขียนเชิงวิชาชีพ รวมถึงการระดมสมอง ความคิดเห็น ไอเดียและทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในงาน
เขียนเก่ียวกบัวิชาชีพนั้นๆ ในเชิงลึก ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการบริหารจดัการ การปรับปรุงแกไ้ข วิธีการ
เรียบเรียงตดัต่อเน้ือหาต่างๆ อยา่งเหมาะสม  นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้และส ารวจตรวจคน้ทกัษะวิธีการเขียงเชิง
ความคิดสร้างสรรค ์เช่น การบรรยายโวหาร การพรรณาโวหาร เป็นตน้ 

ศึกษาองคป์ระกอบของการเขียนเรียงความเชิงวิชาชีพ พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการเขียนเขียนแบบ
ทางการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเนน้วิธีการเขียนเรียงความเก่ียวกบัองคก์ร การเขียนวิทยานิพนธแ์ละการเขียนเชิง
หาขอ้สนบัสนุนขอ้อา้ง 

This course is an introduction to the process of writhing with an emphasis on brainstorming 
organizing, writing, revising and editing. Students will explore different styles of creative writing such as 
narration and description. 

A futher study of composing essays. This course will practice academic writing with a 
concentration on an essay organization, thesis statements and supporting details. 
 
207411     ทกัษะการพดูและการออกเสียง                                                                                          3(3-0-6) 

Locution and Pronunciation Skills 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของรูปแบบการออกเสียงท่ีส าคญัในภาษาองักฤมุง้เนน้การพฒันาทกัษะท่ี

เหมาะสมของการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งถกูตอ้งชดัเจน โดยการประยกุตใ์ชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมและปรับความเขา้ใจของการออกเสียงภาษาองักฤษ  พฒันาลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปเก่ียวกบัการ
พดูและออกเสียงภาษาองักฤษ โดยมุ่งเนน้เร่ืองความสามารถในการออกเสียงอยา่งถกูตอ้งชดัเจนและการ
แสดงออก 

Introduction to critical pronunciation patterns in English; focus on developing appropriate 
pronunciation of English using various methods to develop the perception of English language sounds; 



development of general physical aspects of speaking in English, competence in intonation and 
expressiveness. 
 
 

207412    การจดบนัทึกและการสรุปความ                                                                                           3(3-0-6) 
Note taking and Summarizing 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัวิธีการจดบนัทึกอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการพดูหรือการเขียนขอ้ความ  และ วิธีการสรุป
ความอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผลทั้งโดยทางการพดูหรือการเขียน รวมทั้งการพฒันาทกัษะการถอด
ใจความอยา่งถกูตอ้ง 

Practice in effective note-taking from oral and written texts; summarizing texts efficiently and 
appropriately, both written and oral; development of paraphrasing skills. 
 
 

207413    การสมันาส่ือมวลชนและเหตุการณ์ปัจจุบนั                                                                        3(3-0-6)  
Seminar in Business Communicate 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
พิจารณาและการวิจารณ์ปัญหาข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนัหลกัท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล เหมาะสม 

และในลกัษณะท่ีสมดุลหรือเป็นกลาง  ความส าคญัของลกัษณะและวิธีการท่ีส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลาง
เผยแพร่ข่าวสาร  โดยขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงมุมมองต่างๆ พร้อมดว้ยการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการ
ส่ือสารมวลชน นกัศึกษาจะไดฝึ้กปฏิบติัการน าเสนองาน ตลอดจนการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ เก่ียวกบัหวัเร่ือง
ส าคญัหลกัๆ และเหตุการณ์ปัจจุบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Consideration and critique of the main issues of the day in a rational and balanced manner; 
emphasis on how the mass media constructs the news in order to take into account various perspectives 
while developing their own; student-led debates and presentations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



207416    การอ่านเชิงวิชาชีพ                                                                                                               3(3-0-6) 
Professional Reading 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
นกัศึกษาจะตอ้งฝึกปฏิบติัการอ่านบทความและเร่ืองสั้นประเภทต่างๆ ศึกษาเรียนรู้ถึงกลยตุร์และ

วิธีการอ่านท่ีเนน้ความส าคญัในเร่ืองของค าศพัทต่์างๆ การสรุปและถอดใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งถกูตอ้ง รวมถึงการระบุองคก์ร 

นอกจากนั้น นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการอ่านเอกสารและบทความประเภทเชิงธุรกิจ 
เช่น การอ่านเมมโม เอกสารแฟกร์ รายงานการประชุม ประวติัของบริษทัและองคก์รต่างๆ รายงานวิชาการ 
งานวิจยั เป็นตน้  รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมมุ่งเนน้การรักการอ่าน นกัศึกษาจะไดฝึ้กปฏิบติัใหคุ้น้เคยกบัการอ่าน
บทความเชิงธุรกิจท่ีพบใน หนงัสือพิมพ ์วารสาร หนงัสือ นิตยสาร และข่าวต่างๆ  

Student will practice reading different types of articles and short stories. Introduction to various 
reading strategies with an emphasis on increasing vocabulary, summarizing main ideas identifying 
organization. 

Student will practice reading business articles and documents such as memos, faxes, meeting 
minutes, company profiles, ete. Student will also familiarize themselves with business articles in 
newspapers, magazines and journals. An emphasis on recognizing business vocabulary and various 
business writing styles. 
 
207420    ทกัษะและเทคนิคการน าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                       3(3-0-6) 

Effective Presentation Techniques and Skills 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปในเร่ืองการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบติัถึงวิธีการ

น าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมถึงการฝึก
ทกัษะการน าเสนอ และเทคนิคต่างๆ เพื่อน าเสนองานไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจน  ตลอดจนการศึกษาถึงหลกัการ
ของการน าเสนองานทัว่ไป องคป์ระกอบและคุณสมบติัของการน าเสนองานอยา่งมืออาชีพ 

Fundamentals of preparing and giving presentations for various professional environments,  
including delivery techniques, preparation for effect and clarity, and general presentation principles; study 
of the most common types of presentations in professional contexts. 
 
 
 



 
207417    การฝึกงานดา้นวิชาชีพ                                                                                                       3(0-35-0)                                                                         

International  Business  Internship 
วิชาบงัคบัก่อน : เรียนวิชาเอกบงัคบัอยา่งนอ้ย 2 วิชา  
Prerequisite  : 2 Sibject in Core Courses 
ศึกษาถึงหลกัการและแนวคิดทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการฝึกภาคปฎิบติัจริงเพื่อประโยชน์

ในการวางแผนการ การคน้หาปัญหา การวิเคราะห์ และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจ้ึน นกัศึกษา
จะตอ้งฝึกปฎิบติังานดา้นธุรกิจระหว่างประเทศในสถานประกอบการธุรกิจหรือในโครงการฝึกงานของ
วิทยาลยัภายใตก้ารดูแลของคณาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมง และนกัศึกษา
ตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการฝึกปฎิบติังานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 

This course studies the principles and concepts of international business in a real internship to 
benefit their learning authentic experiences regarding international business organization or in the college 
internship project under the advisory of project instructors not less than 300 hours with a report of 
internship performances at the end of the internship. 
 

207418    เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                                                              3(3-0-6)                                                                         
Preparatory Co-operative 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฎิบติังาน ความพร้อมในการท างานร่วมกบั
ผูร่้วมงานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการส่ือสารและมนุษยส์มัพนัธ ์การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพ 
ในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน การปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

This course studies the concept of Co-operative Education, concentration of the basic 
knowledge, 
Technic of apprication, the way of working in a team and ethics of vocational studies personality 
development in enterprise and presentation teachnic, report writing and pactice about Co-operative 
Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207419    สหกิจศึกษา                                                                                                              3(16 สปัดาห์)                                                                         
Co-operative Education 
วิชาบงัคบัก่อน : 207418 เตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา 
Prerequisite  : 207418 Preparatory Co-operative 
ศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนกังานของสถานประกอบการ

ธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความพร้อมดา้นงานวิชาชีพจาการปฎิบติังานพ้ืนพ้ืนฐานอยา่งมีหลกัการ
และเป็นระบบนกัศึกษาตอ้งมีชัว่โมงการท างานอยา่งเต็มเวลาในสถานประกอบธุรกิจรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 
สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการธุรกิจ และนกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน สรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างานจากสถาน
ประกอบการ 

This course studies about the system in enterprise to be a employee on a full time basis for a 16  
weeks or 1 semester. The advisor has to evaluate the student performance with the employor of that 
enterprise. The students have to present a report when they finish their job in the enterprise. 

 
- กลุ่มวชิาเอกเลอืก แขนงวชิาเทคโนโลยกีารส่ือสาร : Information Technology (15 หน่วยกิต) 

(เลือกวิชาการฝึกงานดา้นวิชาชีพ ตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 4 วิชา และหากเลือกวิชาสหกิจศึกษาตอ้ง
เลือกเรียนวิชาเอกเลือกอีก 3 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี) 
 
207420    ทกัษะและเทคนิคการน าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                       3(3-0-6) 

Effective Presentation Techniques and Skills 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปในเร่ืองการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบติัถึงวิธีการ

น าเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมถึงการฝึก
ทกัษะการน าเสนอ และเทคนิคต่างๆ เพื่อน าเสนองานไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจน  ตลอดจนการศึกษาถึงหลกัการ
ของการน าเสนองานทัว่ไป องคป์ระกอบและคุณสมบติัของการน าเสนองานอยา่งมืออาชีพ 

Fundamentals of preparing and giving presentations for various professional environments,  
including delivery techniques, preparation for effect and clarity, and general presentation principles; study 
of the most common types of presentations in professional contexts. 
 
 
 
 



 
207421    ระบบจดัการฐานขอ้มลู                                                                                                         3(3-0-6) 

Introduction to Database Managment 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาและปฏิบติัโครงสร้างของขอ้มลูและระบบฐานขอ้มลู หลกัการและองคป์ระกอบของขอ้มลู

และระบบฐานขอ้มลู ความสมัพนัธข์องขอ้มลู วิธีการบริหารจดัการฐานขอ้มลู  การเก็บส ารองขอ้มลู การ
เรียกคืนขอ้มลู การประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 

Data structure, principles of database, database system, database management system, 
application of database in information systems. 

 
207422     การประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ                                                                         3(3-0-6) 

Computer Applications in Business                                                                                          
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

การประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในระบบธุรกิจขององคก์าร แนวโนม้ของการพฒันาระบบ คอมพิวเตอร์ 
หลกัการพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใชใ้นองคก์าร การประเมินค่าระบบ และการเลือกใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ส าหรับงานธุรกิจ กรณีตวัอยา่ง 

Computer application in business, tendency of computer system development, 
principles of computer system for the organizations, evaluation system and selection of 
computer software for business management, case study. 
 
207423     การจดัการองคค์วามรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                          3(3-0-6) 

IT Based Knowledge Management                                                                                           
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้และค าศพัทพ้ื์นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการองคค์วามรู้

สารสนเทศ  กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีจดัการกระบวนการความรู้สารสนเทศ และการจดัการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

This course willmstudy about knowledge ad related terms, learning process, knowledge 
management process, technology related knowledge management. 
 
 



207424     เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์                                                           3(3-0-6) 
IT for Customer relationship management                                                                                
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์การบริการลกูคา้ ลกัษณะและความตอ้งการของ

ลกูคา้ในองคก์ารสารสนเทศ ประเภทและคุณภาพของการบริการ การดูแลลกูคา้ กลยทุธใ์นการบริการลกูคา้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการจดัการลกูคา้ และแนวโนม้ในการบริการลกูคา้ 

Basic knowledge of customer relationship management; customer service, characteristics and 
needs of customers in information organizations; types and quality of services; customer care; services 
strategies; information technology which support customer management; and trends in customer service. 
 

207425    ธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                         3(3-0-6) 
                Seminar in Business and IT                                                                                              

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
ศึกษากรณีและปัญหาเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบงานดา้นธุรกิจ เช่น การตลาด   

การเงิน การจดัการองคก์ารและทรัพยากรบุคคล ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   
เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ ทั้งภายในและภาย  

นอกองคก์าร ตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ลกัษณะการศึกษาจะใชอ้ภิปรายกลุ่มและการ  

บรรยายจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
This course is covered about case studies and problems with computer systems for 

business such as marketing, finance, organization and human resources. Students will learn the 
advances in computer technology which will be used in planning and decision making of 
managers and users at different levels as well as external and internal organizations about the 
business environment changes. The study group will discuss and lectures by experts and 
scholars. 
 

 
 
 
 
 
 



207426    ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ                                                                                           3(3-0-6) 
Management Information System 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

ศึกษาแนวความคิดและองคป์ระกอบของส่วนต่างๆ  ในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การวิเคราะห์ถึง
แนวความคิดของวิธีการจดัการ  ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นส่วนการปฏิบติังานขององคก์รและส่วนงานดา้น
บริหารจดัการต่างๆ  ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฐีองคก์รและระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  การวางแผน 
และวีธีการปฏิบติัการติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟแวร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
บริหารจดัการงานขอ้มลูข่าวสารสารสนเทศ  ศึกษาถึงความสมัพนัธข์องระบบสารสนเทศและการตดัสินใจ 
รวมทั้งความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 

Study concepts and functions of management information systems; managerial concept 
analyzing; systems of organization and management; relationship between organizational theory and 
management information systems; planning and setting programs for management information; 
relationship between information system and decision making; information of management desing. 
 
207417     การฝึกงานดา้นวิชาชีพ                                                                                                      3(0-35-0)                                                                         

International  Business  Internship 
วิชาบงัคบัก่อน : เรียนวิชาเอกบงัคบัอยา่งนอ้ย 2 วิชา  
Prerequisite  : 2 Sibject in Core Courses 
ศึกษาถึงหลกัการและแนวคิดทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการฝึกภาคปฎิบติัจริงเพื่อประโยชน์

ในการวางแผนการ การคน้หาปัญหา การวิเคราะห์ และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจ้ึน นกัศึกษา
จะตอ้งฝึกปฎิบติังานดา้นธุรกิจระหว่างประเทศในสถานประกอบการธุรกิจหรือในโครงการฝึกงานของ
วิทยาลยัภายใตก้ารดูแลของคณาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมง และนกัศึกษา
ตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการฝึกปฎิบติังานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 

This course studies the principles and concepts of international business in a real internship to 
benefit their learning authentic experiences regarding international business organization or in the college 
internship project under the advisory of project instructors not less than 300 hours with a report of 
internship performances at the end of the internship. 

 
 
 
 



207418     เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                                                            3(3-0-6)                                                                         
Preparatory Co-operative 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite    : None 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฎิบติังาน ความพร้อมในการท างานร่วมกบั
ผูร่้วมงานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการส่ือสารและมนุษยส์มัพนัธ ์การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน การปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

This course studies the concept of Co-operative Education, concentration of the basic 
knowledge, Technic of apprication, the way of working in a team and ethics of vocational studies 
personality development in enterprise and presentation teachnic, report writing and pactice about Co-
operative Education 
 
207419     สหกิจศึกษา                                                                                                                3(16 สปัดาห์)                                                                         

Co-operative Education 
วิชาบงัคบัก่อน : 207418 เตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา 
Prerequisite  : 207418 Preparatory Co-operative 
ศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนกังานของสถานประกอบการ

ธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความพร้อมดา้นงานวิชาชีพจาการปฎิบติังานพ้ืนพ้ืนฐานอยา่งมีหลกัการ
และเป็นระบบนกัศึกษาตอ้งมีชัว่โมงการท างานอยา่งเต็มเวลาในสถานประกอบธุรกิจรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 
สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการธุรกิจ และนกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน สรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างานจากสถาน
ประกอบการ 

This course studies about the system in enterprise to be a employee on a full time basis for a 16  
weeks or 1 semester. The advisor has to evaluate the student performance with the employor of that 
enterprise. The students have to present a report when they finish their job in the enterprise. 
 


