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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
   ชื่อย่อ    :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Business Administration (International Business Management) 
  ชื่อย่อ    :  B.B.A. (International Business Management) 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
       มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งด้านการค้าและ
การตลาดระหว่างประเทศ หรือด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษา ต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมโลก 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการด้านการค้าและการตลาดระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนทักษะการด าเนินงานที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฎิบัติของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยยึดถือหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

1.3.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
ประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมโลก 

1.3.3 สามารถติดต่อสื่อสารด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศได้ดี โดยใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3.4 มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ด้านวัฒนธรรม สังคม กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เทคโนโลยีและปัจจัยด้านการเมืองซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.3.5 สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้องใช้
ทรัพยากรและวัตถุดิบภายในท้องถิ่น 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาอันดีงามในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง มีความเพียร มุ่งม่ัน มานะและบากบั่น 
1.2 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และมีจิตส านึก 
1.3 รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย 
1.4 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ ตามจริยธรรมในอาชีพ 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้และสามารถเชื่อมโยงน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการเรียนรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เพื่อด ารงตนอยู่ในสังคม 
พหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้                               
 3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมคิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ได้ 
3.3 ค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพได้  
3.4 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอาชีพได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวิตอย่างสมดุล   
4.2 เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี สามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  
4.4 มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
5.2 มีทักษะการคิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์งาน และวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 

1) นายคมทัศน์ ทัศวา 
2) Mr. Achaleke Henry Fonji          
3) Mr. Shuai Guo 
วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เงยวิจิตร 
2) นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม 
3) Mr. Chenglong Zheng  
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา  วิชาเอกการคา้และ
การตลาดระหวา่ง

ประเทศ 

วิชาเอกการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

หน่วยกิต 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา        15 15 หน่วยกิต 
         1) ภาษาไทย  3 3 หน่วยกิต 
         2) ภาษาต่างประเทศ    12 12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                3 3 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 3 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   

 3 3 หน่วยกิต 

    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศกึษาทั่วไป  3 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 100 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 39 39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 18 18 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 24 หน่วยกิต 
         2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั                   จ านวน 9 9 หน่วยกิต 
          
 
         2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก   

 
 

ไม่น้อยกว่า 

ฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา 

 
 

หน่วยกิต 15 15 15 15 
  2.4 กลุ่มฝึกประสบการณว์ิชาชพี จ านวน 7 7 7 7 หน่วยกิต 

    2.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 12 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 136 หน่วยกิต 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                      15  หน่วยกิต 

 1) ภาษาไทย                                      3  หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)        3(3-0-6) 
         2) ภาษาอังกฤษ                                            12  หน่วยกิต 
1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)          6(3-6-9) 
1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)         6(3-6-9) 

 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          3  หน่วยกิต 

1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)                                       3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)         3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)       3(3-0-6)
  
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              3  หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย                3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)            3(3-0-6) 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง         3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย           3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)        3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)        3(3-0-6)   
 

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ      3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล            3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
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หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future)      3(3-0-6) 
 
      1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา                                 3 หน่วยกิต 

1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)               3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)         3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)                    3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                               3(3-0-6) 
 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)                 3(3-0-6) 
1100 110 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต         3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)         3(3-0-6) 
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ        3(3-0-6) 
         (Climate Change and Biodiversity) 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)            3(3-0-6) 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)           3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)                     3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                           จ านวน 39 หน่วยกิต 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี                    3(3-0-6) 
     (Business Ethics and Good Corporate Governance) 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management)                    3(3-0-6) 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing)          3(3-0-6) 
1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)                    3(3-0-6) 
1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ                                            3(3-0-6) 
              (Laws Relating to International Business Operation)  
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ                                3(3-0-6) 
              (Statistics and Quantitative Analysis for International Business)   
1704 422 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                          3(3-0-6) 
              (International Strategic Management)  
1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ                                                    3(3-0-6) 
              (Thailand and International Taxation)  
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล                                                                   3(2-2-5) 
              (Digital Business Information Management) 
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1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting)                   3(3-0-6) 
1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)                   3(3-0-6)        
1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)                 3(3-0-6) 
1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)                 3(3-0-6) 
 
     2.2 กลุ่มวิชาแกน                                                    จ านวน  18 หน่วยกิต 
1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Management of International Business)           3(3-0-6) 
1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวมส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ                                       3(2-2-5) 
              (Total Quality Management for International Business)  
1704 340  ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ                                                                3(3-0-6) 
               (International Money and Capital Market)  
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                       3(3-0-6) 
              (Logistics and Supply Chain Management)  
1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก  (Import and Export Management)                   3(3-0-6)               
1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                   3(3-0-6)   
             (International Trade Management and Policy) 
 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพ                                                                   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
         วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  
   
         2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ        จ านวน 9 หน่วยกิต 
1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)                                        3(3-0-6)                
1704 410 การปฏิบัติทางการค้าในระดับนานาชาติ                                             3(2-2-5) 
              (Trade Practices in International Setting) 
1704 491 การวิจัยในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                                                 3(3-0-6) 
              (Research in International Trade and Marketing) 
 
        2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
                ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1702 241 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)                                                             3(2-2-5) 
1702 340 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)         3(3-0-6)  
1702 342 การจัดการการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Management)                   3(3-0-6) 
1702 345 การตลาดการสร้างเนื้อหา (Content Marketing)                                               3(2-2-5) 
1704 220 พฤติกรรมผู้บริโภคนานาชาติ (International Consumer Behavior)                       3(3-0-6)  
1704 322 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                          3(2-2-5) 
              (Entrepreneurship for International Trade and Marketing)   
1704 330 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ                                                         3(3-0-6) 
              (International Business Negotiation)  
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1704 430 หัวข้อพิเศษด้านการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                           3(2-2-5)  
              (Special Topics for International Trade and Marketing)  
 
    2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ   จ านวน 7 หน่วยกิต 
         ให้นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปนี้ 
 
วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ แผนฝึกงาน                                จ านวน 7 หน่วยกิต 
1704 391 การฝึกประสบการณ์ส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                       4  หนว่ยกิต  
              (Internship for International Trade and Marketing) 
1704 493 โครงงานและสัมมนาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                      3 หนว่ยกิต 
      (Senior Project Seminar in International Trade and Marketing) 
 
วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ แผนสหกิจศึกษา                           จ านวน 7 หน่วยกิต 
1704 393 สหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                                       6 หนว่ยกิต  
             (Co-operative Education in International Trade and Marketing) 
1704 395 เตรียมสหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                                  1(1-0-2) 
             (Preparation for Cooperative Education in International Trade and Marketing) 
 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพ                                                                   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
        วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 
 
         2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์                          จ านวน  9 หน่วยกิต 
1704 373 การขนส่งและการกระจายสินค้า                                             3(2-2-5) 
              (Freight Transport and Distribution)  
1704 374 การวางแผนสินค้าคงคลังและการจัดซื้อระหว่างประเทศ         3(2-2-5) 
              (Inventory Planning and Global Sourcing)    
1704 492 การวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                       3(3-0-6) 
              (Research in Logistics and Supply Chain Management) 
  
         2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
                 ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1704 271 การวางแผนทรัพยากรองค์กร                                                                       3(2-2-5) 
             (Enterprise Resource Planning)  
1704 272 การจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัลและโซ่อุปทาน                                        3(2-2-5)  
             (Digital Logistics and Supply Chain Management)              
1704 273 สิทธิประโยชน์ทางการค้า (Trade Preference)     3(3-0-6) 
1704 274 ดิจิทัลแพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                    3(2-2-5) 
              (Digital Platforms of Air Freight Transportation)  



9 
 
1704 323 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                             3(2-2-5) 
              (Entrepreneurship for Logistics and Supply Chain Management)      
1704 376 เทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับห่วงโซ่อุปทาน                                                        3(3-0-6) 
              (Analytic Techniques for Supply Chain)     
1704 475 การจัดการคลังสินค้า (Warehousing Management)                                       3(3-0-6) 
1704 477 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Special Topics for Logistics Management)         3(2-2-5) 
 
    2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์                      จ านวน 7 หน่วยกิต 
         ให้นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปนี้ 
 
วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ แผนฝึกงาน                                                   จ านวน 7 หน่วยกิต 
1704 392 การฝึกประสบการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                         4 หนว่ยกิต   
              (Internship for Logistics and Supply Chain Management) 
1704 494 โครงงานและสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              3 หนว่ยกิต 
      (Seminar in Logistics and Supply Chain Management) 
 
วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ แผนสหกิจศึกษา                                              จ านวน 7 หน่วยกิต 
1704 394 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 6  หน่วยกิต  
              (Co-operative Education in Logistics and Supply Chain Management)  
1704 396 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                 1(1-0-2) 
             (Preparation for Cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management) 
 
    2.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
          ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

 
          2.5.1 กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม  
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)           3(2-2-5) 
1413 102 ภาษาเวียดนาม 2 (Vietnamese II)           3(2-2-5) 
1413 201 ภาษาเวียดนาม 3 (Vietnamese III)           3(2-2-5) 
1413 202 ภาษาเวียดนาม 4 (Vietnamese IV)           3(2-2-5) 
 
          2.5.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน  
1415 101 ภาษาจีน 1 (Chinese I)            3(2-2-5) 
1415 102 ภาษาจีน 2 (Chinese II)            3(2-2-5) 
1415 201 ภาษาจีน 3 (Chinese III)            3(2-2-5) 
1415 202 ภาษาจีน 4 (Chinese IV)            3(2-2-5) 
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     2.5.3 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  
1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)            3(2-2-5) 
1416 102 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)            3(2-2-5) 
1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)            3(2-2-5) 
1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)            3(2-2-5) 
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      
    วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือรายวิชา
ที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี   
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แผนการศึกษา  
 

แผนการศึกษา วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ (แผนฝึกงาน) 
ชั้นปีที่  1  (The First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

             (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

1421 108 ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English)
  

6(3-6-9) 

xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
              (Principles of Microeconomics) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

             (English for Academic Purposes) 
6(3-6-9) 

 xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
             (Digital Business Information Management) 

3(2-2-5) 

 1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
             (Principles of Macroeconomics)                                                 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
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ชั้นปีที่  2  (The Second Year) 
         ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

              นวัตกรรมและการจัดการ 
3  

xxxx xxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Laws Relating to International Business  
              Operation)   

3(3-0-6) 

1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
              (Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6)   

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 3  

รวม (Total) 21 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) 3(3-0-6) 
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Statistics and Quantitative Analysis  
              for International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
              (Management of International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ  
              (International Marketing) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (The Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 340 ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ 
             (International Money and Capital Market) 

3(3-0-6) 

1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
              (International Trade Management  
              and Policy) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 410 การปฏิบัติทางการค้าในระดับนานาชาติ 
              (Trade Practices in International Setting)                                                   

3(2-2-5) 
 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 3 3  

รวม (Total) 18 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวม 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Total Quality Management 
              for International Business) 

3(2-2-5) 

1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก   
              (Import and Export Management)                        

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 4 3  

เลือกเสรี 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  4  (The Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี  
              (Business Ethics and Good Corperate  
               Governance) 

3(3-0-6) 

1704 422 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ  
              (International Strategic Management) 

3(3-0-6) 

1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ        
              (Thailand and International 
Taxation)  

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 491 การวิจัยในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  
              (Research in International Trade and  
              Marketing) 

 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3  

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3  

รวม (Total) 18 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1704 391 การฝึกประสบการณ์ 
              ส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  
              (Internship for International Trade  
              and Marketing)   

4  
 
 

1704 493 โครงงานและสัมมนาทางการค้าและ 
              การตลาดระหว่างประเทศ 
             (Senior Project and Seminar in International  
             Trade and Marketing) 

3  

รวม (Total) 7 
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แผนการศึกษา วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  1  (The First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

             (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

1421 108 ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English)
  

6(3-6-9) 

xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
              (Principles of Microeconomics) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

             (English for Academic Purposes) 
6(3-6-9) 

 xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
             (Digital Business Information Management) 

3(2-2-5) 

 1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
             (Principles of Macroeconomics)                                                 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ชั้นปีที่  2  (The Second Year) 
         ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

              นวัตกรรมและการจัดการ 
3  

xxxx xxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Laws Relating to International Business  
              Operation)   

3(3-0-6) 

1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
              (Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6)   

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 3  

รวม (Total) 21 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) 3(3-0-6) 
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Statistics and Quantitative Analysis  
              for International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
              (Management of International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ  
              (International Marketing) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (The Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 340 ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ 
             (International Money and Capital Market) 

3(3-0-6) 

1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
              (International Trade Management  
              and Policy) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 410 การปฏิบัติทางการค้าในระดับนานาชาติ 
              (Trade Practices in International Setting)                                                   

3(2-2-5) 
 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 3 3  

รวม (Total) 18 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวม 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Total Quality Management 
              for International Business) 

3(2-2-5) 

1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก   
              (Import and Export Management)                        

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 4 3  

เลือกเสรี 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  4  (The Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี  
              (Business Ethics and Good Corperate  
               Governance) 

3(3-0-6) 

1704 422 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ  
             (International Strategic Management) 

3(3-0-6) 

1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ        
              (Thailand and International 
Taxation)  

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 491 การวิจัยในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  
             (Research in International Trade and  
              Marketing) 

3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
             การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการค้าและ 
              การตลาดระหว่างประเทศ 

3 

เฉพาะ 
กลุ่มฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 1704 395 เตรียมสหกิจศึกษาทางการค้าและ 
               การตลาดระหว่างประเทศ               
               (Preparation Cooperative Education in   
               International Trade and Marketing) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 1704 393 สหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่าง 
               ประเทศ               
               (Co-operative Education in International  
               Trade and Marketing) 

6 
 

รวม (Total) 6 
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แผนการศึกษา วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ (แผนฝึกงาน) 
ชั้นปีที่  1  (The First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

             (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

1421 108 ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English)
  

6(3-6-9) 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  
xxxx xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
              (Principles of Microeconomics) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

             (English for Academic Purposes) 
6(3-6-9) 

 xxxx xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
             (Digital Business Information Management) 

3(2-2-5) 

 1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
             (Principles of Macroeconomics)                                                 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
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ชั้นปีที่  2  (The Second Year) 
         ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
        ศึกษาท่ัวไป xxxx xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

              นวัตกรรมและการจัดการ 
3  

xxxx xxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Laws Relating to International Business  
              Operation)   

3(3-0-6) 

1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
              (Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6)   

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 3  

รวม (Total) 21 
  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) 3(3-0-6) 
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Statistics and Quantitative Analysis  
              for International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
              (Management of International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 373 การขนส่งและการกระจายสินค้า  
              (Freight Transport and Distribution)               

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (The Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 340 ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ 
             (International Money and Capital Market) 

3(3-0-6) 

1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
              (International Trade Management  
              and Policy) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 374 การวางแผนสินค้าคงคลังและ 
             การจัดซื้อระหว่างประเทศ  
             (Inventory Planning and Global Sourcing)   

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 3 3  

รวม (Total) 18 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวม 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Total Quality Management 
              for International Business) 

3(2-2-5) 

1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก   
              (Import and Export Management)                        

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 4 3  

เลือกเสรี 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  4  (The Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี  
              (Business Ethics and Good Corperate  
               Governance) 

3(3-0-6) 

1704 422 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ  
             (International Strategic Management) 

3(3-0-6) 

1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ        
              (Thailand and International 
Taxation)  

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 492 การวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
             (Research in Logistics and Supply Chain) 

3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

รวม (Total) 18 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1704 392 การฝึกประสบการณ์ส าหรับ 
              การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
              (Internship for Logistics and  
              Supply Chain Management)   

4  
 

 
 

1704 494 โครงงานและสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
              และโซ่อุปทาน 
             (Senior Project and Seminar in Logistics  
              and Supply Chain Management) 

3  

รวม (Total) 7 
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แผนการศึกษา วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  1  (The First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

             (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

1421 108 ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English)
  

6(3-6-9) 

xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
              (Principles of Microeconomics) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

             (English for Academic Purposes) 
6(3-6-9) 

 xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
             (Digital Business Information Management) 

3(2-2-5) 

 1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
             (Principles of Macroeconomics)                                                 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18  
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ชั้นปีที่  2  (The Second Year) 
         ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

              นวัตกรรมและการจัดการ 
3  

xxxx xxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Laws Relating to International Business  
              Operation)   

3(3-0-6) 

1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
              (Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6)   

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 3  

รวม (Total) 21 
   
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) 3(3-0-6) 
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Statistics and Quantitative Analysis  
              for International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
              (Management of International Business) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 373 การขนส่งและการกระจายสินค้า  
              (Freight Transport and Distribution)               

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx วิชาภาษาต่างประเทศ 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (The Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1704 340 ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ 
             (International Money and Capital Market) 

3(3-0-6) 

1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
              (International Trade Management  
              and Policy) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 374 การวางแผนสินค้าคงคลังและ 
             การจัดซื้อระหว่างประเทศ  
             (Inventory Planning and Global Sourcing)   

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 3 3  

รวม (Total) 18 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวม 
              ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
              (Total Quality Management 
              for International Business) 

3(2-2-5) 

1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก   
              (Import and Export Management)                        

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

xxxx xxx  วิชาภาษาต่างประเทศ 4 3  

เลือกเสรี 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3  

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  4  (The Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลที่ดี  
              (Business Ethics and Good Corperate  
               Governance) 

3(3-0-6) 

1704 422 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ  
             (International Strategic Management) 

3(3-0-6) 

1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ        
              (Thailand and International 
Taxation)  

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1704 492 การวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
             (Research in Logistics and Supply Chain) 

3  

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  
xxxx xxx กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3  

เฉพาะ 
กลุ่มฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 1704 396 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
               และโซ่อุปทาน 
              (Preparation Cooperative Education in  
              Logistics and Supply Chain Management) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 1704 394 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และ 
               โซ่อุปทาน            
              (Co-operative Education in Logistics and  
              Supply Chain Management) 

6 
 

 
 

รวม (Total) 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 
        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
          1.1 กลุ่มวิชาภาษา         

     1) ภาษาไทย   
   

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                             
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 

 
     2) ภาษาอังกฤษ 
 

1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)     6(3-6-9) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  การอ่านจับใจความส าคัญและข้อมูลจ าเพาะ   
การเขียนระดับย่อหน้าและการเขียนเรียงความ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน 
        Skills in listening, speaking, reading and writing;  reading for main ideas and specific 
details;  writing paragraphs and essays;  expressing and exchanging opinions in everyday life 
 
1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)   6(3-6-9) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  การแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การน าเสนอปากเปล่าและการอภิปรายในบริบทวิชาการ 
         Skills in listening, speaking, reading and writing;  writing citations and references;  
expressing and exchanging opinions;  oral presentation and discussion in academic contexts 
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          1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 
 

1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  
theater;  literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to 
happiness    
 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายของการคิด  การอ้างเหตุผล  การอ้างเหตุผลบกพร่อง  ทักษะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in 
daily life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 

 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  

    Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 
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1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
 

1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพ้ืนฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  สาเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

    Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, 
prevention and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน  เมืองและมหานคร  ช่วงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย่อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ  สังคมข่าวสาร
และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification 
and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational 
migrant;  information society and disruptive technologies 
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2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและ
ประเภทของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญ
ของสันติวิธีกับความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  
บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็น
ทางการ  การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้
อารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention 
of violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  
dialogue;  civil disobedience 

 
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย     3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์
และศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทาง
เพศ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพ่ือ
การด ารงชีวิต  
        gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger 
and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to 
sexuality;  important life skills for living 
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1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลัง
กาย  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  
prevention of exercise injury;  applying in daily life 
 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และ
การป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
        Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  
prenatal developments and abnormal;  physiological changes and  health care for 
pregnancy, infant and postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence 
and reproductive age, golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and 
prevention;  family planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 
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1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
 

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
    (Information Technology for digital life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยี
เครือข่าย สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร
เทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and 
trends in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
        (Science and Technology for Future) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   
พอลิเมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทาง
น้ า การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms 
of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air 
pollution management, solid and hazardous waste management and sustainable 
environmental development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
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1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
     1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออกก าลัง
กาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic 
skills, procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)             3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม  
ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  
     History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  
games, recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  
camping regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of 
camping;  field training for campers 
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1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปแบบ
ยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย  
ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดิน
อาหาร  ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจ าวัน  อาหารเพ่ือ
สุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in 
Thai national drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs  
for skin diseases;  contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปัญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพ  การสื่อสารสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  
social factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact 
of social problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values 
and health behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and 
stress;  exercise 
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1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
 

1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า  วิทยาศาสตร์ของโลก  
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  พลังงานกับชีวิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
เพ่ืออนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ  เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และ
พลาสติกการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์  เคมีอาหาร  การป้องกันและการ
จัดการขยะอันตราย  
         Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth 
science;  physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and 
technology for future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;  world 
of polymers and plastics;  utilization of agricultural and industrial waste;  food chemistry;  
preventing and manipulating the common hazardous wastes 
 
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน  ของเล่นวิทยาศาสตร์  และของใช้วิทยาศาสตร์   
         Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career 
skills;  future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable 
energy science;  science toys and science appliance 
 
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  
การป้องกันและการรักษา 
         Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long 
learning;  edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and treatment  
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1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6) 

    (Climate Change and Biodiversity) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ระบบนิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีติดตามส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แนว
ทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติและนานาชาติ  การปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการน าไปใช้   
        Causes of climate change;  effect of climate change on ecosystem, health, 
economy and society;  tracking technology for climate change;  solution approaches at 
personal, nation and international levels;  adaptation in changing environment;  innovation 
and technology for climate change;  Biodiversity and application 
 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความส าคัญของเกษตรปลอดภัย  การวางแผนการท าเกษตรในครัวเรือน  การออกแบบพื้นท่ีการ
ผลิต  การปลูกพืชผักปลอดภัย  การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อปลอดภัย  การเลี้ยงปลาปลอดภัย  การจัดหาปัจจัย
การผลิต  การเก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตร  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  การจัดการวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร การเรียนรู้ในพ้ืนที่เกษตร  

    Importance of safety agriculture;  planning agricultural works in household;  
designing the area of production;  planting safety vegetables;  raising layer and broiler 
chicken;  culturing safety fish;  finding factors of production;  harvesting agricultural products;  
preserving agricultural products;  managing by-product from agricultural activities;  learning in 
agricultural field    
 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล การเรียนรู้ลึก
และศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  แอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้างโครงงานที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์  ข้อจ ากัดของปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง  ปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจโลก  
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท างาน ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ 
         Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the future and its effects 
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2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    เศษวัสดุเหลือใช้  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ   
การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้  

    Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials  

  
 

        2. หมวดวิชาเฉพาะ 
         2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี            3(3-0-6) 
              (Business Ethics and Good Corporate Governance)  
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี    
               ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของจริยธรรม  คุณค่า หลักการและแนวคิดทางด้าน
จริยธรรม ศีลธรรม  ความยุติธรรมของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  ภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ  ปัญหาของตัวแทน  การเปรียบเทียบระหว่างกลไกการ
ก ากับดูแลภายในและภายนอก  บทบาทและจริยธรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท  การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น  กลไกของกฎหมายและหน่วยก ากับ 
        Meaning, importance and usefulness of ethics;  values, principles and concepts of 
ethics and moral;  fairness of business to stakeholders;  corporate social responsibility;   
ethics in business decision making;  overview of corporate governance;  agency problems;  
comparison of internal and external governance mechanisms;  roles and ethics of 
administrators and  board of directors;  protection of shareholders’ rights;  legal and 
regulatory mechanisms 
 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management)                      3(3-0-6) 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี    
                ความหมายและความส าคัญของการจัดการ  วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ 
ลักษณะองค์กร  สภาพแวดล้อมทางการจัดการ  กิจกรรมหลักทางการจัดการ  การวางแผน การจัดองค์กร  
การชี้น าและการควบคุม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น า    
                Meaning and importance of management;  evolution of management concepts  

and theories;  organizational characteristics;  managerial environment;  core activity in 
management;  planning, organizing, leading and controlling;  human resource management  
and leadership 
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1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing)              3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

              ความหมายและความส าคัญของการตลาด  แนวความคิดและปรัชญาทางการตลาด  สิ่งแวดล้อม 
ที่มีผลกระทบทางการตลาด  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งตลาด  กลยุทธ์ด้านการวางแผนและการจัดการการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  
การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
        Meaning and importance of marketing;  marketing concepts and philosophy;  
impact of marketing environment;  study of consumer behavior;  market segmentation;  
selections of target market;  market positioning;  strategic planning and marketing 
management;  marketing mix;  applications of modern technology in marketing activities;  
marketing ethics and social responsibilities 
 
1703 210 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)              3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1707 100 หลักการบัญชี   หรือ  
                                    1707 101 การบัญชีขั้นต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน  เป้าหมายของธุรกิจ  สภาวะแวดล้อมทางการเงินและ 

ระบบการเงิน  ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและตราสารทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  การพยากรณ์ 
และวางแผนทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  ผลตอบแทนและความเสี่ยง  มูลค่าของเงินตามเวลา 
งบประมาณจ่ายลงทุน  การจัดหาเงินทุน  ต้นทุนของเงินทุน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  การบริหารการเงิน
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  การบริหารความเสี่ยง  การประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือ
ทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางการเงิน  

Roles and responsibilities of financial manager;  goals of business;  financial 
environment and financial system;  financial markets, financial institutions and financial 
instruments;  financial statement analysis;  financial forecasting and planning;  working 
capital management;  return and risk;  time value of money;  capital budgeting;  financing;  
cost of capital;  dividend policy;  financial management for Small and Medium Enterprises 
(SMEs);  risk management;  applications of financial theories and instruments for financial 
decision-making 
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1704 202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ                                         3(3-0-6) 
               (Laws Relating to International Business Operation)      
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดด้านกฎหมาย หลักกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย  การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในต่างประเทศ  ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมาย
เกี่ยวกับบริบทนานาชาติ  กฎหมายและข้อบังคับด้านโลจิสติกส์   
  Introduction to legal concepts;  fundamental of law in business operation in 
Thailand;  international business operation in foreign countries;  international trade 
agreements;  laws in international context;  laws and regulations in logistics   
 
1704 302 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
             (Statistics and Quantitative Analysis for International Business)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ความส าคัญของการใช้สถิติในบริบทธุรกิจระหว่างประเทศ  ขอบเขตการวิจัย แหล่งข้อมูล ชนิดของ
ข้อมูล  ขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและ 
การประยุกต์ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ 
   Significance of business statistics in international business;  scopes of research;  
source of data;  data types;  sample size and sampling techniques;  resource tools;  data 
presentation; statistical software;  descriptive statistics, inferential statistics;  linear regression 
analysis and applications in international business 
 
1704 422 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 
     (International Strategic Management) 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี  
     แนวคิดและความส าคัญของการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ  กระบวนการวางแผน
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ  การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
     Concepts and importances of international strategic management;  planing in 
international business;  international marketing;  international finance;  international human 
resource management;  international supply chain management;  business ethics in 
international contexts 
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1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ                                       3(3-0-6) 
              (Thailand and International Taxation)          
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

      ลักษณะและหลักการของภาษีอากรไทยตามประมวลรัษฎากร  หลักเกณฑ์  การประเมินและ 
การจัดเก็บภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  อากรแสตมป์  ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต หลักการเบื้องต้นของภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ  ระบบบัญชีคู่ค้าที่ส าคัญ  กฎระเบียบและระบบการช าระเงิน  ศัพท์เฉพาะทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศ  การเก็บภาษีซ้อนและการจัดการการเก็บภาษีซ้อน  มาตรการพิเศษ เปรียบเทียบภาษีอากร
ในประเทศไทยและระหว่างประเทศ 
                Nature and principles of Thai taxation’s law under revenue codes;  criteria, 
assessment and collection tax;  personal income tax;  corporation income tax;  value added 
tax;  stamp duty;  specific business tax;  withholding tax;  customs tax;  excise tax;  
fundamental of international tax;  tax systems in major trading;  rules and payment systems;  
terms of international tax law;  double taxation and elimination;  special provision;  
comparison between Thailand and international taxations                                
 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล                                                   3(2-2-5) 
             (Digital Business Information Management)  
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี          
              ความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  การจัดการธุรกิจ 
ในยุคดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยี การจัดการคน การจัดการเอกสารและรายงาน  ซอฟต์แวร์เพ่ือการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการซื้อและการขาย ด้านการขนส่ง   
การป้องกันการฉ้อโกง  กฎหมายด้านธุรกรรมคอมพิวเตอร์ 
             The importance of technology to business;  information system components;  
digital business management, human management, document and report management;  
enterprise resource planning software, human resource management, purchasing and sale, 
logistic;  fraud protection;  computer transaction law 
 
1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting)                                    3(3-0-6)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

               ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี  ประวัติของวิชาชีพบัญชี  หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีแยก
ประเภท  การจัดท างบทดลอง  รายการปรับปรุง  กระดาษท าการ  การปิดบัญชี  ระบบใบส าคัญ  การจัดท า
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า         
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                Meaning, objectives and usefulness of accounting;  history of accountancy 
profession;  principles and accounting procedures of double-entry system;  recording in 
general journal;  special journal;  ledger;  preparation of trial balance;  adjusting entries;  
working papers;  closing entries;  voucher system;  preparation of financial reports for 
services and merchandising business 

 
1707 320 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)           3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    บทบาทของการบัญชีบริหาร  แนวคิดพ้ืนฐานและการแยกประเภทต้นทุน  การค านวณต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงาน ต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร  การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  การจัดท างบประมาณ  งบประมาณยืดหยุ่น  ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง  
การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  ศูนย์ความรับผิดชอบ  การวิเคราะห์ 
งบกระแสเงินสดและรายจ่ายจากการลงทุน  การน าวิธีทางการบัญชีมาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 

   Roles of managerial accounting;  fundamental concepts and classification of cost 
accounting;  product costing, job costing, process costing, activity-based costing, full costing 
and variable costing;  costing-volume-profit analysis;  budgeting;  flexible budgeting;  
standard costing and variance analysis;  costs analysis for decision making;  performance 
analysis;  accountability center;  analysis of cash flows statement and expenditure from 
investment;  usage of accounting methods to solve business problems 

 
1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)           3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:     ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

              ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ  การท าหน้าที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีอุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานในทาง
ปฏิบัติ  พฤติกรรมผู้บริโภค  อรรถประโยชน์  ต้นทุนและรายรับในการผลิต  โครงสร้างตลาด  การก าหนด
ราคาและปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต  ความล้มเหลวของระบบตลาด  
              Introduction to microeconomics;  basic economic problems;  functions of 
economic system;  demand and supply theories and elasticity;  application of demand and 
supply theories;  consumer’s behavior;  utility theory;  cost and revenue of production;  
market structure;  pricing and employment of factors of production;  market failure 
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1708 111 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)           3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค  วัฏจักรทางธุรกิจ  การวัดและการก าหนดผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ  การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง การเงินและการธนาคาร  นโยบายการเงิน  
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ  การจ้างงานและการว่างงาน  ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด 

Introduction to macroeconomics;  business cycle;  measurement and 
determination of Gross Domestic Product;  public finance and fiscal policy;  money and 
banking;  monetary policy;  international trade and finance;  employment and 
unemployment;  inflation and deflation 

 
2.2  กลุ่มวิชาแกน 

 
1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6)
          (Management of International Business) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              แนวคิดของความเป็นสากลและโลกาภิวัตน์  บริษัทข้ามชาติ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ  กลยุทธ์การมีส่วนร่วม  กลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์การผลิตและการ
จัดหา   
กลยุทธ์การตลาด  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การสื่อสารและการควบคุม  การรวมกลุ่มและกลยุทธ์พันธมิตร 
             Concept of internationalization and globalization;  multinational corporations; 
environment;  international economics;  international financial management;  participation 
strategy;  organization strategy;  production and sourcing strategy;  marketing strategy;  
human resource development;  communication and control;  consortia and strategic 
alliances 
 
1704 321 การจัดการคุณภาพองค์รวมส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 

   (Total Quality Management for International Business) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

   ประเด็นขัดแย้งของคุณภาพและจริยธรรม  คุณภาพและความสามารถด้านการแข่งขัน  
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมคุณภาพ  การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับลูกจ้าง  ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง  
การสร้างทีม มาตรฐาน ISO 9001  เครื่องมือคุณภาพทั้งหมด  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  ซิกซ์ซิกม่า   
การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ  ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน 

  Quality and ethics dilemma;  quality and competitiveness;  quality culture change; 
employee empowerment;  leadership and change;  team building;  ISO 9001;  total quality 
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tools;  problem solving and decision making;  six sigma;  benchmark;  just- in-time and lean 
production systems 
 
1704 340 ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ                                                 3(3-0-6) 
             (International Money and Capital Market)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
   เงินและระบบการเงิน  โครงสร้างของการเงินระหว่างประเทศ  เครื่องมือทางการเงิน  ตลาดการเงิน  

สถาบันการเงิน  การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ความเสี่ยงและผลตอบแทนส าหรับตราสารหนี้และหุ้นตลาดตรา
สารอนุพันธ์และการลงทุนทางเลือก  ตลาดแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ  การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน  
สภาวะความเสมอภาค  การท านายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

  Money and financial system;  international financial structure;  financial instruments;  
financial markets;  financial institutions;  interest rate determination;  risk and return profile 
for fixed income securities and stock;  derivatives and alternative investment;  foreign 
exchange market;  exchange rate determination;  parity conditions;  foreign exchange rates 
forecasting 
 
1704 371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                      3(3-0-6) 
             (Logistics and Supply Chain Management) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

    แนวคิดการจัดการการขนส่งในระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานด้วยกระบวนการ 
การคลังสินค้า  การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า  การบรรจุภัณฑ์  การควบคุมสินค้า  การวางแผนการ
กระจายสินค้า กระบวนการสั่งซื้อ  การบริการลูกค้า  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  แนวโน้มการจัดการ
ขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศในอนาคต 

  Concepts of transportation management in logistics and supply chain management  
by inventory;  transportation and product storage;  packaging;  product control;  distribution 
planning;  purchasing process;  customer service;  information technology;  trends of 
international transportation management and product distribution in the future 

 
1704 372 การจัดการการน าเข้าและส่งออก                                                    3(3-0-6) 
             (Import and Export Management)    

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
   หลักเกณฑ์ในการส่งออกและน าเข้า  ระเบียบพิธีการทางศุลกากร  การจัดองค์การการส่งออกและ

น าเข้า  การก าหนดราคาศุลกากร  มาตรการควบคุมการส่งออกและน าเข้า  การเจรจาต่อรองเทอมการค้า
สากล เงื่อนไขการช าระเงินระหว่างประเทศ  การคิดค่าระวางในการขนส่งระหว่างประเทศ  การจัดเตรียม
เอกสาร 
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เพ่ือการส่งออกและน าเข้า  การประกันภัยสินค้า  หน่วยงานและองค์กรการน าเข้าและส่งออก 
   Rules of export and import;  customs regulations;  organization management of 
exports and imports;  determination of customs valuation;  export and import criterion 
control;  negotiation on international commercial terms;  international payment conditions; 
calculation of freight charges in an international transport;  documentary preparation for 
export and import;  insurance;  import-export organizations and department 
 
1704 431 การจัดการและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
     (International Trade Management and Policy)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
               แนวคิดของการค้าในเศรษฐกิจโลก  การค้าและเทคโนโลยี  ก าไรและขาดทุนจากการค้าใน
รูปแบบเฉพาะปัจจัย  การค้าและทรัพยากร  การเคลื่อนไหวของแรงงานและทุนระหว่างประเทศ  การเพิ่ม
ผลตอบแทนในระดับสเกลและการแข่งขันแบบผูกขาด  การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ  ภาษีน าเข้าส่งออก
และโควตา ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
               Concepts of trade in global economy;  trade and technology;  gains and losses 
from trade in specific-factors model;  trade and resources;  movement of labor and capital 
between countries;  increasing returns to scale and monopolistic competition;  offshoring of 
goods and services;  export-import tariffs and quotas;  international agreements 
 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพ  
               วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 

                 2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
   
1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ                                                  3(3-0-6)  
              (International Marketing) 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1702 210 หลักการตลาด 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
      แนวคิดการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตลาดระหว่างประเทศ  
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการตลาดระหว่างประเทศ  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ  สถาบัน
การตลาดระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์การแข่งขันของตลาดระหว่างประเทศ  กลยุทธ์การตลาดระหว่าง
ประเทศ   
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการด าเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ 
        Concepts of international marketing management;  factors affecting international 
marketing;  analysis of international marketing environment;  methods of foreign market 
entry;  institutions in international marketing;  analysis of international market competition;  
international marketing strategy;  analysis and problem solving in international marketing 
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1704 410 การปฏิบัติทางการค้าในระดับนานาชาติ           3(2-2-5) 

    (Trade Practices in International Setting) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ประเด็นด้านแนวปฎิบัติการค้า วัฒนธรรมและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม การจัดการองค์กร

และการจ้างงานของประเทศต่าง ๆ  การเปรียบเทียบแนวปฎิบัติการค้า  กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ   
การเตรียมความพร้อมทางการค้าส าหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ  ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ  

    Issues in trade practice, culture and cultural diversity, organization management, 
and employment;  comparison in trade practices;  international business strategy;  trade 
preparation for international trading practitioner;  international trade transaction 
 
1704 491 การวิจัยในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                                   3(3-0-6) 
             (Research in International Trade and Marketing)     

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:     ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:   1704 493 โครงงานและสัมมนาทางการค้าและ 
                                                   การตลาดระหว่างประเทศ  
     โจทย์ปัญหาการวิจัยทางธุรกิจ  ค าถามวิจัย  หัวข้อวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด  
ข้อเสนองานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ  การน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
     Research problems in business;  research questions;  research topic;  literature 
review;  conceptual framework;  research proposal;  research methodology; research tool 
formulation and development;  data collection;  data analysis;  summary and conclusion;  
contribution for international trade and marketing 
 

       2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
 
1702 241 การตลาดดิจิทัล                         3(2-2-5) 
             (Digital Marketing) 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       ความหมาย ความส าคัญและการพัฒนาของการตลาดดิจิทัล  การวางแผนการตลาดดิจิทัล  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า  การประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง 
การตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์   
   Meaning, importance and development of digital marketing;  digital marketing 
planning;  analysis of  marketing environment;  analysis of customer’s behavior;  applications 
of digital media as marketing tool;  operation of marketing strategy and branding through 
online media 
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1702 340 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                                                    3(3-0-6) 
             (Integrated Marketing Communication)   
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1702 210 หลักการตลาด 
       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
        บทบาทและความส าคัญของการสื่อสารการตลาด  ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด  การวางแผน 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  การผสมผสานสื่อและการจัดการเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 
การประเมินการสื่อสารการตลาด 
   Roles and importance of marketing communication;  market and promotion mix;  
integrated marketing communication planning;  integrating and managing marketing 
communication;  marketing communication assessment 
 
1702 342 การจัดการการขายอย่างมืออาชีพ                                                3(3-0-6) 
             (Professional Sales Management) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ความหมายและความส าคัญของการขายและการจัดการการขาย  ศิลปะการขาย  บุคลิกภาพของ

พนักงานขาย  เจรจาต่อรอง  การวางแผนการขาย  การพยากรณ์การขาย  การสรรหา คัดเลือกและอบรม
พนักงานขาย  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  การจูงใจพนักงานขาย  การบริหารเวลาและอาณาเขต  
การประเมินผลพนักงานขาย 

   Meaning and importance of sales and sales management;  art of selling;  sales 
personality;  negotiation;  sales planning;  sales forecast;  saleperson recruitment, selection 
and training;  compensation;  saleperson motivation;  time and territory management;  
salesperson evaluation  
 
1702 345 การตลาดการสร้างเนื้อหา                                                          3(2-2-5) 
              (Content Marketing) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี     
    ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารและการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ การวางแผน 

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ ประเมินผลการวางแผนการใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

    Definitions and importance of communication and marketing communication on 
online, to study content marketing strategy planning on online, design and  production of 
media for online marketing communication, evaluation of media implementation planning  
for online marketing communication 
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1704 220 พฤติกรรมผู้บริโภคนานาชาติ                                                          3(3-0-6) 
             (International Consumer Behavior)                
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 

   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
   ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ  ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีด 

วัฒนธรรมย่อยในประเทศ  ความแตกต่างในการให้คุณค่าในบริบทพฤติกรรมผู้บริโภค  ประชากรโลก   
การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ  การวางต าแหน่งระหว่างประเทศ  แรงจูงใจ บุคลิกภาพและ
อารมณ ์ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
กระบวนการหลังการซื้อ  ความพึงพอใจของลูกค้า 

  Meaning of international consumer behavior;  Hofstede’s cultural dimension theory; 
subculture in different countries;  value differences consumer behavior contexts;  world 
demographics;  international marketing strategies perception;  international product 
positioning;  motivation, personality and emotion;  attitude changes in international 
marketing strategies;  consumer decision process;  post-purchase processes;  customer 
satisfaction 
 
1704 322 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                3(2-2-5) 
             (Entrepreneurship for International Trade and Marketing)   
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 

   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
  การเป็นผู้ประกอบการและรูปแบบการคิดส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ 

การเป็นผู้ประกอบการ  ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงธุรกิจ  โอกาสทางธุรกิจ  แผนธุรกิจ  ทุนส าหรับ
กิจการ  การจัดการความเติบโตและความล้มเหลวของธุรกิจส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 

  Entrepreneurship and mind-set for international trade and marketing;  
entrepreneurial strategy;  creative and business thinking;  business opportunity;  business 
plan;  capital for venture;  growth and failure management for international trade and 
marketing 
 
1704 330 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ                                                  3(3-0-6) 
             (International Business Negotiation)  
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       แนวคิดของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ  ก าหนดวัตถุประสงค์และเลือกเป้าหมาย  การเจรจา 
ทางวัฒนธรรมและธุรกิจ  การเลือกกลยุทธ์ส าหรับการเจรจาต่อรอง  การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือปรับปรุงการเจรจา  การค้นหาและการปรับปรุงมูลส าหรับทั้งสองฝ่าย  การสร้างข้อเสนอทางเลือก 
เพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์การเจรจาต่อรอง  สร้างข้อผูกพันในการเจรจาต่อรอง  พลังและจริยธรรมในการเจรจา
ต่อรองระหว่างประเทศ 
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  Concepts of international business negotiation;  goals setting and target selection;  
culture and business negotiation;  choosing strategy for negotiation;  establishing effective 
communication to improve negotiations;  discovering and improving value for both sides;  
creating alternative offers to improve negotiation outcomes;  making commitments in 
negotiation;  power and ethics in international negotiation 
 
1704 430 หัวข้อพิเศษด้านการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ           3(2-2-5) 

(Special Topics for International Trade and Marketing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1702 210 หลักการตลาด  

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  แนวโน้มการค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ  ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ  การเติบโตและความอยู่รอด  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ความท้าทายและโอกาสในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
กิจการธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความส าเร็จหรือที่ล้มเหลว    
     Current issues in international trade and marketing;  international trade and 
marketing trends;  issues affecting foreign market entry, growth and survival;  current 
technological changes;  challenges and opportunities in international trade and marketing; 
successful or failed international business ventures 
  

    2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
 
1704 391 การฝึกประสบการณ์ส าหรับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ               4 หน่วยกิต 
              (Internship for International Trade and Marketing)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1704 372 การจัดการน าเข้าและส่งออก 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              เงื่อนไขพิเศษ:  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือมีฐานะเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 
                              ส าหรับนักศึกษาเทียบโอนจะต้องผ่านรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต                       
     การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ในองค์กรธุรกิจหรือ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มีจ านวนเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และจะต้องบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างน้อย 40 ชั่วโมง เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะแก่นักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการเป็น
พลเมืองที่มีความเป็นส่วนร่วมของสังคม โดยการประเมินผลจะเป็นระบบเกรด 
    International trade and marketing practice in businesses or government offices, 
duration of internship program is a minimum of 12 weeks, of which 40 hours must be spent 
in a voluntary welfare organization, this is to inculcate in student value of being responsible 
and being civic-minded citizens of society, evaluation is grading system 
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1704 493 โครงงานและสัมมนาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ      3 หน่วยกิต 

    (Senior Project and Seminar in International Trade and Marketing) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:     ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:   1704 491 การวิจัยในการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ 
    ค้นหาปัญหาที่เกิดข้ึนที่เก่ียวข้องกับการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ  การน าเสนอในรูปแบบ

การน าเสนอปากเปล่าและรูปเล่มรายงาน โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

    Finding business problems in international trade and marketing;  oral presentation 
and report under the suggestion of advisor or lecture  
 
1704 393 สหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ                               6 หน่วยกิต 
              (Co-operative Education in International Trade and Marketing)  
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1704 395 เตรียมสหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่าง 
                                                ประเทศ 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
             เงื่อนไขพิเศษ: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือมีฐานะเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 
                              ส าหรับนักศึกษาเทียบโอนจะต้องผ่านรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต                       
    การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการด้านการค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ โดยมีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ  
โดยมีพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาหรือพ่ีเลี้ยงที่สถานประกอบการมอบหมายท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา  
ก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน 
สหกิจศึกษาก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  
    Study on practical and systematice practice in international trade and marketing 
workplace, with joint planning between university and workplace, students must be working 
full-time for a minimum of 4 months as a temporary employee of the workplace, with 
cooperative education consultants or mentors at the workplace to surpervise, consult and 
monitor students’ progress and success in their performance, students are required to 
submit co-operative education report before completing their assignments 
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1704 395 เตรียมสหกิจศึกษาทางการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ          1(1-0-2) 

(Preparation for Cooperative Education in International Trade and Marketing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
   การเตรียมตัวเพื่อการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  
จริยธรรมวิชาชีพ  การสืบค้นข้อมูล  วิจารณ์ผลและสรุปผลการศึกษา  การเขียนและน าเสนอผลงาน 

   Preparation for working the private sector;  selecting for right workplace;  resume 
writing and interview techniques;  personality and social manner development;  professional 
ethics;  information searching;  discussion and summary;  report writing and presentation 
 

          2.3 กลุ่มวิชาชีพ  
               วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 

                 2.3.1 กลุ่มวิชาชพีบังคับ วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 
 
1704 373 การขนส่งและการกระจายสินค้า                                               3(2-2-5) 
             (Freight Transport and Distribution) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
           การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  แบบจ าลอง
การตัดสินใจส าหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า  ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้า   
การจัดตารางเวลาและการก าหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ  การประกันภัยการขนส่ง 
       Freight transport and distribution management;  multimodal transportation;  
decision model for freight transport and distribution;  advantages and disadvantages of 
freight transport and distribution;  vehicle scheduling and routing and policy on international 
shipping;  transport insurance 
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1704 374 การวางแผนสินค้าคงคลังและการจัดซื้อระหว่างประเทศ       3(2-2-5) 
              (Inventory Planning and Global Sourcing)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
     โครงสร้างของสินค้าคงคลัง  ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง  เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ 
และการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง  การตรวจนับและควบคุมสินค้าคงคลัง  การค านวณจุดสั่งซื้อ
และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม  บทบาทของการจัดหาต่อการบริหารโซ่อุปทานในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศ  นโยบายเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพต่อการจัดหาในระดับโลก  
    Structure of inventory;  types of the inventory problem;  techniques of demand 
forecasting and inventory planning;  counting and controlling inventory;  reorder point and 
optimal lot size;  roles of sourcing on domestic and international supply chain;  international 
cooperation;  economic policy and stability on global sourcing 
 
1704 492  การวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                 3(3-0-6) 
               (Research in Logistics and Supply Chain Management)    

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  1704 494 โครงงานและสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
                                                   และโซ่อุปทาน 
      โจทย์ปัญหาการวิจัยทางธุรกิจ  ค าถามวิจัย  หัวข้อวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
กรอบแนวคิด  ข้อเสนองานวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ  การน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน 
      Research problems in business;  research questions;  research topic;  literature 
review;  conceptual framework;  research proposal;   research methodology;  research tool 
formulation and development;  data collection;  data analysis;  summary and conclusion;  
contribution for logistics and supply chain management 
 
           2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 
  
1704 271 การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)      3(2-2-5) 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       ความรู้พื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์   
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  การฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์  การขายและกระจายสินค้า  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  การจัดการวัตถุดิบ  เทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์กรสมัยใหม่ 
       Basic of enterprise resource planning;  definition, elements and benefit;  business 
process analysis;  software operation;  sales and distribution;  human resource management; 
material management;  digital technology and modern organization 
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1704 272 การจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัลและโซ่อุปทาน         3(2-2-5) 
             (Digital Logistics and Supply Chain Management)          

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ดิจิทัล  การเปลี่ยนแปลงการจัดการโลจิสติกส์  ซอฟแวร์ระบบ 
การวางแผนทรัพยากรองค์กร  ระบบคลาวด์ ระบบการการจัดการเส้นทาง  ระบบตรวจจับและวิเคราะห์วัตถุ  
ระบบการบริหารจัดการด้านการกระจายสินค้า  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การจัดการทัศน
วิสัยในห่วงโซ่อุปทานแบบทันที  ระบบติดตามด้วยดาวเทียมบอกพิกัด  ระบบอุปกรณ์ตรวจสอบและติดตาม
สินค้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย  ซอฟต์แวร์จ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ   
       Concepts of digital logistics;  transformation of logistics management;  enterprise 
resource planning software;  cloud service, route optimization system;  object detection  
and analysis system;  distribution management system;  electronic data exchange system;   
real time supply chain visibility;  GPS tracking system;  wireless radio frequency monitoring  
and tracking devices;  business process analysis;  business simulation software 
 
1704 273 สิทธิประโยชน์ทางการค้า (Trade Preference)         3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    แนวคิดและการประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทาง 

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  เขตการค้าเสรีและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด   
การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตัวเอง  ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)  ระบบสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (GSTP)  ระบบ National Single Window (NSW)  
ระบบ ASEAN Single Window (ASW)  ผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ  พิธีการน าเข้าและพิธีการส่งออก 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าทัณฑ์บน  เขตปลอดอากร  เขตประกอบการเสรี  การคืนอากรตามมาตรา 19 
ทวิ  
การชดเชยค่าภาษีอากร  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

    Concepts and applications of trade preference;  introduction to regional economic  
integration;  ASEAN free trade area and ASEAN trade in goods agreement (ATIGA);  rules of 
origin;  self-certification;  Generalized System of Preferences (GSP);  The Global System of 
Trade Preferences among developing countries (GSTP);  National Single Window (NSW);   
ASEAN Single Window (ASW);  Authorized Economic Operator(AEO);  e-import and e-export, 
bonded warehouse;  free zone;  IEAT-free zone;  duty drawback under section 19Bis;   
tax compensation;  board of investment of Thailand (BOI) 
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1704 274 ดิจิทัลแพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                    3(2-2-5)  
             (Digital Platforms of Air Freight Transportation)    
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 

   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
      หลักการและกระบวนการของการขนส่งทางอากาศ  ดิจิทัลแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 
บนโซเซียลมีเดีย  รูปแบบรายได้และประเภทของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ  ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล  แบบธุรกิจ 
กับผู้บริโภคและแบบธุรกิจกับธุรกิจ  การวางแผนธุรกิจดิจิทัล  กระบวนการออกแบบและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล  
ระบบแคตาล็อก  ระบบการช าระเงินดิจิทัล  พาณิชย์ดิจิทัลกับระบบรักษาความปลอดภัย  การบริหาร
คลังสินค้า ระบบการส่งมอบสินค้าและระบบโลจิสติกส์  กลยุทธ์การตลาด  คอนเทนต์และการโฆษณาดิจิทัล  
กฎหมายจริยธรรมของธุรกิจการบิน 
        Principles and process of air transportations;  digital platform as service mobile and 
social;  revenue model and types of air transportations;  digital supply chain;  business to 
customer and business to business digital commerce;  digital business planning;  
development and design digital commerce;  catalog system;  digital payment system;  digital 
commerce with security;  air cargo;  delivery system and logistic system;  digital marketing;  
content and advertising;  ethic and law of air transportations 
 
1704 323 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              3(2-2-5) 
              (Entrepreneurship for Logistics and Supply Chain Management)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

          การเป็นผู้ประกอบการและรูปแบบการคิดส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   
กลยุทธ์เชิงการเป็นผู้ประกอบการ  ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงธุรกิจ  โอกาสทางธุรกิจ  แผนธุรกิจ   
ทุนส าหรับกิจการ  การจัดการความเติบโตและความล้มเหลวของธุรกิจส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และ 
ห่วงโซ่อุปทาน  การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน 
       Entrepreneurship and mind-set for logistics and supply chain management; 
entrepreneurial strategy;  creative and business thinking;  business opportunity;   
business plan;  capital for venture;  growth and failure management for logistics and  
supply chain management;  assessing supply chain risk 
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1704 376 เทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับห่วงโซ่อุปทาน                                        3(3-0-6)  
              (Analytic Techniques for Supply Chain)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับห่วงโซ่อุปทาน  ประโยชน์และข้อจ ากัด  แผนภาพ
ขั้นตอนการด าเนินงาน  แผนภาพคุณค่าของกิจกรรม  แผนภาพการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ   
การตรวจสอบทางห่วงโซ่อุปทาน  การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและตัวชี้วัดแบบลีน  การประเมินความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทาน 
       Selecting to employ analytic techniques for supply chain;  benefits and limitation;  
operating procedure diagram;  value stream diagram;  cause and effect diagram;  total audit 
of supply chain;  organization structure and lean indicator analysis;  risk assessment in supply 
chain 
 
1704 475 การจัดการคลังสินค้า (Warehousing Management)        3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
     แนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  การออกแบบคลังสินค้า  ขั้นตอน 
การปฏิบัติการคลังสินค้า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า  การจัดสรรทรัพยากรใน
คลังสินค้า  เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า  หลักการออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขน
ย้ายสินค้า 
      Guidelines for management of warehouse and distribution centers;  warehouse 
design;  action steps warehouses;  information technology for warehouse management; 
resource allocation in warehouse;  technical analysis for flow of product;  system design and 
selection of materials handling 
 
1704 477 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์             3(2-2-5) 
       (Special Topics for Logistics Management)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       แนวคิดการจ าลองสถานการณ์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  การประยุกต์แบบจ าลองสถานการณ์ 
ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  การพัฒนาตัวแบบ  การเก็บข้อมูล  การทวนสอบและความแม่นของตัวแบบ   
การออกแบบการทดลองส าหรับการจ าลองสถานการณ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการจ าลองสถานการณ์  
การวิเคราะห์ผลของการจ าลองสถานการณ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ 
     Concepts of simulation for decision making;  applications of simulation models for 
logistics management;  model development;  data collection;  verification and validation of 
situation models;  designs of experiment for simulation;  computer program for simulation; 
analysis of simulation output to improve and develop efficiency in logistics management 
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   2.4 กลุม่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 
 
1704 392 การฝึกประสบการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                 4 หน่วยกิต 
              (Internship for Logistics and Supply Chain Management)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1704 372 การจัดการน าเข้าและส่งออก 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              เงื่อนไขพิเศษ:  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือมีฐานะเทียบเท่านักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 
                              ส าหรับนักศึกษาเทียบโอนจะต้องผ่านรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต                       
    การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีจ านวนเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และจะต้องบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 
40 ชั่วโมง เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะแก่นักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่มี
ความเป็นส่วนร่วมของสังคม โดยการประเมินผลจะเป็นระบบเกรด 
    Logistics and supply chain management practice in businesses or government 
offices, duration of internship program is a minimum of 12 weeks, of which 40 hours must be 
spent in a voluntary welfare organization, this is to inculcate in student value of being 
responsible and being civic-minded citizens of society, evaluation is grading system 
 
1704 494 โครงงานและสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3 หน่วยกิต 

    (Senior Project and Seminar in Logistics and Supply Chain Management) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  1704 492 การวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    ค้นหาปัญหาที่เกิดข้ึนที่เก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  การน าเสนอในรูปแบบ 

การน าเสนอปากเปล่าและรูปเล่มรายงาน โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

     Finding business problems in logistics and supply chain management;  oral 
presentation and report under the suggestion of advisor or lecture 
 
1704 394 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                          6 หน่วยกิต 
              (Co-operative Education in Logistics and Supply Chain Management)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1704 372 การจัดการน าเข้าและส่งออก 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              เงื่อนไขพิเศษ: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือมีฐานะเทียบเท่านักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 
                             ส าหรับนักศึกษาเทียบโอนจะต้องผ่านรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต                       
    การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานโดยมีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็ม
เวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาหรือพ่ีเลี้ยงที่สถานประกอบการมอบหมายท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม
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ความก้าวหน้าและผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานสหกิจศึกษาก่อน
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน   
    Study on practical and systematice practice in logistics and supply chain 
workplace, with joint planning between university and workplace, students must be working 
full-time for  
a minimum of 4 months as a temporary employee of the workplace, with cooperative 
education consultants or mentors at the workplace to surpervise, consult and monitor 
students’ progress and success in their performance, students are required to submit  
co-operative education report before completing their assignments 
 
1704 396 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน          1(1-0-2) 

(Preparation for Cooperative Education in Logistics and  
Supply Chain Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
   การเตรียมตัวเพื่อการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  
จริยธรรมวิชาชีพ  การสืบค้นข้อมูล  วิจารณ์ผลและสรุปผลการศึกษา  การเขียนและน าเสนอผลงาน 

   Preparation for working the private sector;  selecting for right workplace;  resume 
writing and interview techniques;  personality and social manner development;  professional 
ethics;  information searching;  discussion and summary;  report writing and presentation 
 
       2.5 กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ 
            2.5.1 กลุม่วิชาภาษาเวียดนาม 
 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)                                          3(2-2-5) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนามพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน  การออก
เสียงภาษาเวียดนามส าเนียงฮานอยตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและ 
การพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่าน  การเขียนประโยคพ้ืนฐานด้วยอักษร  
ก๊วกหงือ (Quoc Ngu) และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
               Vietnamese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences using 
Quoc Ngu;  learning a minimum of 300 vocabulary words 
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1413 102 ภาษาเวียดนาม 2 (Vietnamese II)                                                 3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนามพื้นฐานต่อเนื่อง  ไวยากรณ์เบื้องต้น   
รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันที่มีความหลากหลาย  การอ่านและการ
เขียนย่อหน้า  และค าศัพท์เพ่ิมข้ึน 300 ค าจากรายวิชา 1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 
              Lower-intermediate Vietnamese;  listening, speaking, reading and writing skills;   
basic grammar;  simple sentences, listening and speaking practice in a wider range of 
situation;  reading and writing paragraphs;  learning more new 300 vocabulary words from 
1413 101 Vietnamese I 
 
1413 201 ภาษาเวียดนาม 3 (Vietnamese III)                                               3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1413 102 ภาษาเวียดนาม 2  
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนามระดับกลาง ไวยากรณ์ข้ันกลาง   
การจับใจความส าคัญโดยการฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ  การสนทนาในประเด็นต่าง ๆ  การเขียน
เรียงความ และค าศัพท์เพ่ิมขึ้น 300 ค าจากรายวิชา 1413 102 ภาษาเวียดนาม 2 
              Intermediate Vietnamese;  listening, speaking, reading and writing skills;  
summarizing main points from reading and listening to various types of media;  essay writing;  
learning more new 300 vocabulary words from 1413 102 Vietnamese 
 
1413 202 ภาษาเวียดนาม 4 (Vietnamese IV)                                              3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
             ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามระดับกลางต่อเนื่อง   ไวยากรณ์ 
ขั้นกลาง  การฟังและการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ประเมินค่า   การพูดแสดงความคิดเห็น  การเขียนเรียงความ 
ขนาดยาวและค าศัพท์เพ่ิมข้ึน 300 ค าจากรายวิชา 1413 201 ภาษาเวียดนาม 3 
             Upper-intermediate Vietnamese;  listening, speaking, reading, and writing skills;  
upper-intermediate grammar;  analytical and critical listening and reading;  speaking to 
express opinions;  writing long essays;  learning more new 300 vocabulary words from  
1413 201 Vietnamese III        
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         2.5.2 กลุม่วิชาภาษาจีน 
 
1415 101 ภาษาจีน 1 (Chinese I)                                                            3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       การออกเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้สัทอักษรระบบ Hanyu pinyin ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนภาษาจีนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน  กฎเกณฑ์
พ้ืนฐานการเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 400 ตัวอักษร 
      Chinese pronunciation based on the Hanyu Pinyin alphabet;  listening, speaking, 
reading and writing skills and vocabulary words in daily life context;  basic grammar and 
simple sentence structures;  basic rules for writing approximately 400 Chinese characters 
 
1415 102 ภาษาจีน 2 (Chinese II)                                                           3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1415 101 ภาษาจีน 1 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
             ภาษาจนีพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนค าศัพท์ ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน ตัวอักษรจีนเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ  400 ตัวอักษร 
             Basic Chinese including listening, speaking, reading  and writing skills with 
vocabulary words, and expressions in daily life contexts;  basic grammar and sentence 
structures; acquisition of approximately additional 400 Chinese characters 
 
1415 201 ภาษาจีน 3 (Chinese III)                                                            3(2-2-5) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1415 102 ภาษาจีน 2  
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนรูปประโยคไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 
และการใช้พจนานุกรมจีน ตัวอักษรจีนเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 400 ตัวอักษร  
       Intermediate Chinese including listening, speaking, reading and writing skills with 
more complex sentence structures and grammar;  Chinese dictionary use;  acquisition of 
approximately additional 400 Chinese characters 
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1415 202 ภาษาจีน 4 (Chinese IV)                                                           3(2-2-5) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1415 201 ภาษาจีน 3  
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
               ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนค าศัพท ์ส านวนที่ใช้ในสังคมทั่วไป 
และโครงสร้างประโยคความรวม ความซ้อน ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 400 ตัวอักษร      

    Intermediate Chinese including listening, speaking, reading and writing skills with 
vocabulary words and expressions in general social contexts; compound and complex 
sentence structures;  acquisition of approximately additional 400 Chinese characters 
 
             2.5.3 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 
1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)         3(2-2-5) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง 
ตามหลักสัทศาสตร์ ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยคพ้ืนฐาน การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ การเขียนตัวอักษร 2 ประเภท คือ ฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ 
(Katakana)  
การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
   Japanese for beginners;  listening, speaking, reading and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of character including Hiragana, and Katakana;  reading 
and writing simple sentences;  learning a minimum of 300 vocabulary words 
 
1416 102 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)       3(2-2-5) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1    
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานต่อเนื่อง  ไวยากรณ์เบื้องต้น  
รูปประโยคพ้ืนฐาน การฟังและการพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันที่มีความหลากหลาย การอ่านและการเขียน
ย่อหน้าและค าศัพท์เพ่ิมขึ้น 300 ค า จากรายวิชา 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 
    Lower-intermediate Japanese;  listening, speaking, reading and writing skills;   
basic grammar;  simple sentences, listening and speaking practice in a wider range of 
situation;  reading and writing paragraphs;  learning more new 300 vocabulary words from 
1416 101 Japanese I 
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1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)      3(2-2-5) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1416 102 ภาษาญี่ปุ่น 2  
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
    ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ไวยากรณ์ขั้นกลาง การจับใจ 
ความส าคัญโดยการฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ การสนทนาในประเด็นต่าง ๆ การเขียนความเรียง
และค าศัพท์เพิ่มข้ึน 300 ค า จากรายวิชา 1416 102 ภาษาญี่ปุ่น 2 
    Intermediate Japanese;  listening, speaking, reading and writingskills;  summarizing 
main points from reading and listening to various types of media;  essaywriting;  learning 
more new 300 vocabulary words from 1416 102 Japanese II 
 
1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)      3(2-2-5) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3  
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
     ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางต่อเนื่อง  ไวยากรณ์ข้ันกลาง   
การฟังและการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ประเมินค่า การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนความเรียงขนาดยาวและ
ค าศัพท์เพ่ิมข้ึน 300 ค า จากรายวิชา 1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 
     Upper-intermediate Japanese;  listening, speaking, reading, and writing skills;   
upper-intermediate grammar;  analytical and critical listening and reading;  speaking to 
express opinions;  writing long essays;  learning more new 300 vocabulary wordsfrom 1416 
201 Japanese III 
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ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 13 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 ข้อ 50 
และข้อ 54 ดังนี้ 

1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป  
หรือ S และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 

2) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
3) กรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการวัดและ

ประเมินผลตามความในหมวดที่ 6 และมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S รวมทั้งมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ 1.75-1.99 นักศึกษารายนั้นสามารถขออนุมัติอนุปริญญาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้ 

  
 


