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คาปรารภคณบดี
คณะวิทยาการจัดการมุ่งจัดการศึกษาด้านการบริ หารธุ รกิจและนิ เทศศาสตร์
ให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ สร้างความเป็ นมืออาชีพและได้มาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์
ที่ กาหนดไว้ โดยมุ่ งที่ จะเป็ นคณะวิชาที่ ใช้ความรู ้ เป็ นฐานการพัฒนาและบูรณาการ
องค์ความรู ้สู่ ชุมชน เพื่อพัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็ นมืออาชีพ พัฒนานักศึกษาให้เป็ นผู ้
มีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และมีการจัดทาแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่ ความ
เชี่ยวชาญทางธุ รกิจ (School of Business) สร้างความพร้อมในทุกด้าน เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสวงหาความรู ้ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขในโลกยุคโลกาภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
และตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม
คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จดั ทาคู่มือนักศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต่ อ ในปี การศึ ก ษา 2554 ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ส าคัญ คื อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการศึ ก ษา
โครงสร้ า งหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนของโปรแกรมวิ ช า ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อนักศึกษา และถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ ขอให้นกั ศึกษาได้ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจเพื่อจะสามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ขออานวยพรและแสดงความปรารถนาดีให้นกั ศึกษาทุก
คนประสบความสาเร็ จในการศึกษา และมี ความเจริ ญก้าวหน้าในชี วิตหน้าที่ การงาน
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒ
ั น์ ฉิมะสั งคนันท์ )

ค

คาปรารภประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบนโยบายการค้าเสรี
ขององค์ก ารการค้าโลก ส่ งผลให้ประเทศต่างๆ ที่มีความพร้ อมด้านทรั พยากร และ
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรได้เปรี ยบในการแข่งขันสู ง ดังนั้นประเทศไทยจึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ ภาครัฐจึงได้
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ส่งเสริ มธุ รกิจการลงทุนระหว่างประเทศ และใน
ระดับ ท้อ งถิ่ น ได้มี ก ารจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดรั บ กับ นโยบายของภาครั ฐ โดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายว่า จะมุ่ ง เป็ นฐานการผลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้า เกษตรและอุ ต สาหกรรมสู่
ชายแดนตะวัน ตกและนานาชาติ จากศัก ยภาพของจัง หวัด ในภาคตะวัน ตกที่ มี
อุ ตสาหกรรมและธุ รกิ จที่ มีอตั ราการเจริ ญ เติ บโตสู งและมี ความต้องการบุ คลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน จากเหตุผลดังกล่าว
กลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตะวัน ตกจึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งเร่ ง พัฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ด้า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุ รกิจระหว่างประเทศที่เป็ นกลไกหลักในการสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นและประเทศ
โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ มีความพร้อมในการจัดหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างบัณฑิตที่เป็ นคนดีและคนเก่ง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ ธุรกิจระหว่างประเทศ

(อาจารย์ กนกพัชร วงศ์ อนิ ทร์ อยู่)
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คณะวิทยาการจัดการ
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วิ สั ย ทั ศ น์
มุ่งเป็ นแหล่ งให้ ความรู้ ค่ ูคุณธรรม เพือ่ เป็ นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ ความรู้ ส่ ู ท้องถิ่น
เพือ่ พัฒนาคนและท้ องถิ่นให้ เป็ นมืออาชี พสู่ สากล

พั น ธ กิ จ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ทานุบารุ งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3. วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้พฒั นาท้องถิ่นสู่ สากลและสื บสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ
4. การบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การบริ การวิชาการสู่ ทอ้ งถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคมและดารงชีวิตด้วยความเหมาะสม

2 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ความเป็ นมาและพัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั้งแต่เริ่ มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ.2547
ซึ่ งกาหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครู ให้เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนื อจากครุ ศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ทาให้โครงสร้าง
ของวิท ยาลัย ครู เปลี่ ย นไปจากเดิ ม โดยได้มี ก ารเปิ ดคณะวิช าใหม่ ข้ ึ นมารองรั บ ได้แก่ คณะวิชา
วิทยาการจัดการ โดยมีพฒั นาการเป็ นลาดับ ดังนี้
ก่อนปี พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่ งเกี่ ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ แต่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527 เริ่ มก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้อาคารเรี ยน เอ 6 เป็ นสานักงาน
และอาคารในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งตั้งอยู่ที่เลขที่ 85 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม
อ. เมือง จ. นครปฐม
ปี พ.ศ. 2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็ นทางการ เริ่ มมีการบริ หารคณะวิทยาการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารท่านแรก ได้แก่ ผศ. ดร. ระวัง เนตรโพธิ์ แก้ว ซึ่ งดารงตาแหน่ ง
หัวหน้าคณะวิชา และมี ภาควิชาเดี ยว คือ ภาควิชาบริ หารธุ รกิ จและสหกรณ์ และในช่ วงเริ่ มต้น
มีคณาจารย์ 10 ท่าน คื อ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ระวัง เนตรโพธิ์ แก้ว อาจารย์อารี ย ์ สิ กขมาน
อาจารย์พ งษ์ ศ ัก ดิ์ ปั ญ จพรผล อาจารย์พิ ภ พ สุ ว รรณรั ก ษ์ อาจารย์จ งจิ ต ปั ญ ญชุ ณ ห์
อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม อาจารย์สนธยา คงฤทธิ์ อาจารย์เจียม เคหะธูป อาจารย์บุญยืน แซ่ หุ่น
และอาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์กุล
ต่อมาได้มีการแบ่งการบริ หารออกเป็ น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและ
สหกรณ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชา
นิเทศศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2537 ในส่ วนของการจัดการศึกษา คณะวิชาวิทยาการจัดการ
ได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้
1. สาขาวิช าการศึ ก ษา ได้แก่ การผลิ ตบัณฑิ ต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับ
ปริ ญญาตรี 4 ปี โดยเปิ ดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็ นต้นมา และ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ไม่มีนกั ศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
2.
สาขาวิช าศิ ล ปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เ ปิ ดสอนมาตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2528
ตามโปรแกรมวิชาต่อไปนี้
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ เปิ ดรับทั้งในระดับอนุ ปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมนี้ ในปี การศึกษา
2533
คณะวิทยาการจัดการ
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2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุ ปริ ญญา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ (ซึ่ งได้ปิดรั บนักศึ กษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2532) โดยเปลี่ยนมารับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน และตั้งแต่
ปี การศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิ ดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ได้เปิ ดรับนักศึกษา
ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 จนกระทัง่ ปี การศึกษา 2536 ได้ปิดโปรแกรมวิชานี้ และเปิ ดรับ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน ส่ วนโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
ระดับปริ ญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริ ญญา ได้เปิ ดรับนักศึกษาภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึ กษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารงาน
วิชาการ จากภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็ น 6 โปรแกรมวิชา
ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจและการจัดการทัว่ ไป
2. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
3. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
และยังได้เริ่ มนามาตรการการประกันคุ ณภาพการศึกษามาใช้ โดยในส่ วนของคณะฯ
ได้จดั ทาคู่มือการประกันคุณภาพ และได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมดจัดทาคู่มือการศึกษา
ตนเองและคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพื่อมอบให้แก่นกั ศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย
ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสู ตรใหม่ท้ งั ในส่ วนของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
และโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจตามนโยบายของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทา
คู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาตามหลักสู ตรใหม่เป็ นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2544 เปิ ดโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จและการจัดการทัว่ ไป (การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์) และในปี เดี ยวกันนี้ คณะฯ ได้สร้ างห้องปฏิ บตั ิการการเงิ นและการธนาคาร
จานวน 1 ห้อง และห้องปฏิบตั ิการบัญชี 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2545 เปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (บธ.บ.) 2 ปี หลังอนุปริ ญญา แขนงการบัญชี
การเงิ นและการธนาคาร การตลาด การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และยกเลิ ก การเปิ ดหลัก สู ต ร
การจัดการทัว่ ไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมการจัดการทัว่ ไปเพียงโปรแกรมเดียว และ
ในปี นี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบตั ิการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2546 ในระดับปริ ญญาตรี เปิ ดหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุ
โทรทัศ น์) และนิ เทศศาสตร์ (การโฆษณา) และในส่ วนระดับบัณฑิ ตศึ กษา เปิ ดหลักสู ตร
4 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต (การจัด การทั่ว ไป) โดยจะรั บ นัก ศึ ก ษารุ่ น แรกในภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2547 จานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) จานวน 2 ห้อง
ปี พ. ศ. 2548 เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทัว่ ไป) จานวน 2 ห้อง
ปี พ. ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณ ฑิ ต (การจัด การทั่ว ไป) จ านวน 2 ห้ อ ง และหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
(การจัดการทัว่ ไป) สาหรับผูบ้ ริ หาร จานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2550 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทัว่ ไป) สาหรับผูบ้ ริ หาร จานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2551 คณะวิ ท ยาการจัด การได้ร่า งหลัก สู ตรใหม่ 2 หลัก สู ตรคื อหลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาการจัดการโลจิสติ กส์ และหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ และในปี นี้ คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิ นจานวน 40 ล้านบาทในการสร้ าง
อาคารเรี ยนรวมปฏิบตั ิการบัญชีและการจัดการโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2552 คณะวิท ยาการจัดการ ได้เปิ ดสอนหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ เพิ่ มเติ ม อี ก
จานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และสาขาธุ รกิ จระหว่า งประเทศ โดยรั บ
นักศึกษาสาขาละ 50 คน
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นโยบายทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(พ.ศ. 2552 -2556)
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายทัว่ ไปการดาเนิ นงาน เพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาและ
พันธกิจ ดังนี้
1. นโยบายด้ านคุณภาพบัณฑิต
1.1 มุ่งให้ทุกโปรแกรมวิชา ติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต การศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.2 ทุกโปรแกรมวิชา มีการจัดทาฐานข้อมูลบัณฑิต พร้อมกับติดตามเกียรติคุณ
ของบัณฑิต
1.3 นักศึกษาปริ ญญาโท จะต้องสาเร็ จการศึกษาภายในเวลาขั้นต่าที่กาหนด
1.4 วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท ควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ
การยอมรับ
2. นโยบายด้ านการเรียนรู้
2.1 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ
ความต้องการของสังคม
2.2 ทุกโปรแกรมวิชาบริ หารหลักสู ตรของตนเอง โดยมีแผนการเรี ย นตลอด
หลักสู ตร จัดอัตรากาลังโดยคานึ งถึ งคุ ณวุฒิและประสบการณ์ ของผูส้ อน ตลอดจนมี การประชุ ม
ทาความเข้าใจกับผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
2.3 มุ่งเน้นให้อาจารย์ทุกคนได้พฒั นาตนเองตลอดเวลา ด้วยวิธีการหลายรู ปแบบ
เช่น ประชุ ม อบรม สัมมนา ไม่นอ้ ยกว่าปี การศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งการเรี ยนต่อระดับปริ ญญา
เอกและการทาผลงานวิชาการ
2.4 นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา จะต้องฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภายนอก เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ภายใต้การติดตามและนิ เทศ โดยอาจารย์ในโปรแกรม นักศึกษาได้รับการ
เตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ ก มี การประเมิ นแหล่ งฝึ กประสบการณ์ และจัดทาฐานข้อมูลของ
แหล่งฝึ กประสบการณ์
2.5 อาจารย์ผสู้ อนจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และส่ งเสริ มการสร้างประสบการณ์จริ ง
2.6 อาจารย์ผสู ้ อนที่ไม่มีประสบการณ์ จะต้องเข้ารับการอบรมการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมีอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด
6 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

2.7 อาจารย์ผสู้ อนจะต้องได้รับการประเมินประสิ ทธิภาพการสอนจากผูเ้ รี ยน
2.8 ในการจัดกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาจะต้อง
ดาเนินการตามแผนที่ระบุไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2.9 อาจารย์ผสู้ อนจะต้องทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
3. นโยบายด้ านการสนับสนุนการเรียนรู้
3.1 ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
3.2 ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ จะต้องถูกใช้อย่างคุม้ ค่า โดยมีการเปิ ดใช้อย่าง
สม่าเสมอทุกสัปดาห์ และใช้อย่างเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
3.3 หากห้องใดและ/หรื อ ครุ ภณั ฑ์ในห้องใดเกิดชารุ ดเสี ยหาย คณะฯ จะรี บ
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ ง โดยด่วน
3.4 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะฯ จะให้ความสาคัญกับโครงการ
ที่เน้นการพัฒนานักศึกษา และโครงการที่สนับสนุนการเรี ยนรู้
3.5 มุ่งให้บริ การคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษาทุกระดับ
4. นโยบายด้ านการวิจัย
4.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้อาจารย์ทาวิจยั และสร้ างสรรค์งานวิชาการ เพื่อ
เผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ได้รับการยอมรับ
4.2 สนับ สนุ น การน างานวิจ ัย ไปใช้ประโยชน์ ใ นการเรี ย นการสอนและใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
4.3 สนับสนุ นให้อาจารย์ทาวิจยั และขอสนับสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงาน
ภายนอก
4.4 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาปริ ญญาโท ทางานวิจยั ภายในสถาบัน
5. นโยบายด้ านการบริการทางวิชาการ
5.1 ทุกโปรแกรมวิชา จะต้องมีกิจกรรม / โครงการ ที่ให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม / โครงการ พร้อมกับบันทึกติดตามและประเมินผลโดยตลอด
5.2 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เป็ นกรรมการวิชาการ / วิชาชีพ และกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอก
5.3 เน้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายชุมชนการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา
ตามรอยพระยุคลบาท
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6. นโยบายด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ในการเรี ยนการสอนและการพัฒนานักศึกษาด้วยกิ จกรรม จะต้องคานึ งถึ ง
การทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรม พร้ อมกับการเผยแพร่ สู่ประชาชนในท้องถิ่ นอย่างต่อเนื่ อง มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและแก้ไขปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
6.2 ในการจัดกิจกรรมด้านการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมจะต้องพยายามสร้างและ
พัฒนามาตรฐานศิ ล ปะและวัฒนธรรมและดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนงานที่ วางไว้อย่า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมกับแก้ไขปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
6.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับท้องถิ่น ดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายด้ านการบริหารจัดการและงบประมาณ
7.1 จัดสรรงบประมาณตามพันธกิ จของคณะและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย มี การติ ดตามและรายงานผลให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบ ปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้มี
ขั้นตอนน้อยที่สุด
7.2 ในการสรรหาผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และบุคลากร ยึดถื อตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาบุคลากรแล้วแจ้งผลการประเมินให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุ ง
7.3 มุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7.4 มุ่งเน้นให้มีการจัดทาข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารในทุกด้าน
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
7.5 เน้นการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7.6 จัดทาระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เที่ยงตรง โปร่ งใส
7.7 เน้นการติดตามและประเมินผลการบริ หารงานทุกระดับ
7.8 ประเมินความพึงพอใจในการบริ หารงานและการให้บริ การแก่บุคลากร เพื่อ
การปรับปรุ งและพัฒนา
7.9 มีการวิเคราะห์เงินเดือนบุคลากร เทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7.10 มุ่งหารายรับเพื่อนามาพัฒนานักศึกษาและการเรี ยนการสอน โดยการจัด
โครงการอบรม – บริ การทางวิชาการแก่สังคม

8 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

8. นโยบายด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8.1 มุ่งเน้นให้การประกันคุ ณภาพเป็ นภารกิ จที่เริ่ มมาจากอาจารย์ผสู ้ อนและ
โปรแกรมวิชา
8.2 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามแผน
8.3 นาประสิ ทธิผลมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริ หารงาน
8.4 เน้นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกฝ่ ายรับทราบ
8.5 ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
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โครงสร้ างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ

10 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

โครงสร้ างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

กรรมการบริหาร

รองคณบดี

สานักงานคณบดี
ส่ วนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุ รการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัสดุและอาคารสถานที่
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
ส่ วนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริ การวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
- งานส่งเสริ มวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์บริ การวิชาการธุ รกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
ส่ วนส่ งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุ รกิจและการจัดการ
- ศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และท้องถิน่
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์บ่มเพาะทางธุ รกิจ

ผู้ช่วยคณบดี

โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
( การจัดการทัว่ ไป)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบัญชี
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส์)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
- กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์)
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)

คณะวิทยาการจัดการ
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ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิมะสังคนันท์
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
รองคณบดี

อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิช
ผูช้ ่วยคณบดี

12 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

อาจารย์สมใจ เภาด้วง
รองคณบดี

อาจารย์ ไพโรจน์ ร่ มบารมี
ผูช้ ่วยคณบดี

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กฤติยา รุ จิโชค

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

ดร.ปาริ ชาติ ขาเรื อง

ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

ผศ. ดร. เยาวภา บัวเวช

อ.วันเพ็ญ คงวัฒนกุล

ผศ.ศักดิ์ชยั สหกุลบุญญรักษ์

ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

อ. ดร.สุชาดา แสงดวงดี

ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จนั ทน์

ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ผศ. ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

ผศ.ดร.สุวฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์

ผศ.ดร. สุกรี แก้วมณี

รศ.โสรัจ กายบริ บูรณ์

คณะวิทยาการจัดการ
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อ.นุสรา เจนลาภวัฒนกุล

ผศ.วรญา ทองอุ่น

อ. ดร.มาริ ษา สุจิตวนิช

อ.ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว

อ.แพรวพรรณ ตรี ช้ นั

อ.ดร.ฉัตรประมณฑ์ ภูติจนั ทร์

อ.สิ ริพงศ์ ไชยชนะ

อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

อ.วีรกิจ อุฑารสกุล

อ.จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา

อ.พงษ์สนั ติ์ ตันหยง

อ.ดวงใจ คงคาหลวง

14 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

อ.เดช ธรรมศิริ

อ.ผ่องใส สิ นธุสกุล

อ.ณัชชา ศิรินธนาธร

อ.ร่ มเกล้า ศิลธรรม

อ.ณัฐชามญฑ์ ศรี จาเริ ญรัตนา

อ.สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ

อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ

อ. กสมล ชนะสุข

อ.พันธิการ์ วัฒนกุล

อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น

อ.สมพล สุขเจริ ญพงษ์

อ.วีรศักดิ์ นาชัยดี

อ.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่

อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ

อ. กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์

อ. ธนพล ฐานาริ ยชัย

อ. ไพโรจน์ ร่ มบารมี

อ.อัฎศณี เพียรเจริ ญวงศ์

อ.ขวัญยุพา ศรี สว่าง

อ. สมใจ เภาด้วง

คณะวิทยาการจัดการ
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อ. มาลินี นาคใหญ่

อ.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

อ.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง

.
อ.บุษบงค์ สุวรรณะ

อ.กรภัทร์ จิตจานงค์

อ.วัลลภา วิชะยะวงศ์

อ
อ.ภาวนา บารุ งสุข

อ.ธนาณัติ กล้าหาญ

อ

อ.ดร.ดาริ นทร์ โพธิ์ต้ งั ธรรม

อ.ดร.สุเมธี วงศ์ศกั ดิ์

อ.ถิ ไม เลียน โดะ

16 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

อ นจิราภรณ์ ปานยินดี
อ.จั

อ.วิมลรัตน์ ศรี รัตนกุล

อ.ชลหมู่ พุม่ เทียน

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

นางสุวรรณี วิชยั คาจร

นางสาวลักขณา อินทาปั จ

นางสาวสุกญั ญา แต่งตามพันธ์

นายสรวิช พันธุ์แจ่ม

นางสาคร ปราสาร

นางสาวพิสมัย กุบแก้ว

นางสาวอุทยั วรรณ รุ ้งทองนิรันดร์

นางสาวสร้อยมณี เดชะ

นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง

คณะวิทยาการจัดการ
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รายนามคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒ
ั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์ จันทนา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ ดร.มาริษา
อาจารย์ ไพโรจน์

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการทัว่ ไป)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส์ )
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ประสานงานกลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ฉิมะสั งคนันท์
อินทน์ จันทน์
พงศ์ สิทธิกาญจนา
เภาด้ วง
สุ จิตวนิช
ร่ มบารมี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
อาจารย์ สมพล สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิ์ชยั สหกุลบุญญรักษ์

18 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์ผอ่ งใส
สิ นธุสกุล
อาจารย์สิริพงศ์
ไชยชนะ
อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี
แก้วมณี
อาจารย์ ดร. แสงแข
บุญศิริ
อาจารย์ ดร.ดาริ น
โพธิ์ ต้ งั ธรรม
อาจารย์พงษ์สันติ์
ตันหยง
อาจารย์ดวงใจ
คงคาหลวง
อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ่น
อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์จนั ทนา
พงศ์สิทธิกาญจนา

ประธานโปรแกรม
รองประธานโปรแกรม
รองประธานโปรแกรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิมะสังคนันท์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
เนตรโพธิ์ แก้ว
อาจารย์ภาวนา
บารุ งสุ ข
อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
อาจารย์แพรวพรรณ
ตรี ช้ นั
อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี

ประธานโปรแกรม
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
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โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
อาจารย์ สมพล
สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
อาจารย์ณัฐชามญฑ์
ศรี จาเริ ญรัตนา
อาจารย์จีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
อาจารย์เดช
ธรรมศิริ
อาจารย์พนั ธิการ์
วัฒนกุล
อาจารย์อฎั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
อาจารย์กสมล
ชนะสุ ข
อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง

ประธานโปรแกรม
รองประธานโปรแกรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิ์ชยั
สหกุลบุญญรักษ์
อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์ร่มเกล้า
ศิลธรรม

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์ )
อาจารย์ศานติ
ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์ ดร.สุ เมธี
วงศ์ศกั ดิ์
อาจารย์ธนาณัติ
กล้าหาญ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
อาจารย์กนกพัชร
วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์วลั ลภา
วิชะยะวงศ์
อาจารย์ถิ ไม เลียน
โดะ
อาจารย์ธนพล
ฐานาริ ยชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

20 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์พิมพ์นารา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์ปาริ ชาติ
อาจารย์วีรกิจ
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์บุษบงค์

พิบูลจิระกานต์
อินทน์จนั ทน์
ขาเรื อง
อุฑารสกุล
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
นายสุ วฒั น์
นายสุ กรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา
อาจารย์ ดร. สุ ชาดา
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์วีรศักดิ์
อาจารย์กรภัทร์
อาจารย์ชลหมู่
อาจารย์ ดร. มาริ ษา

มาศภากรณ์
นิโครธางกูร
บัวเวช
ประทุมสุ วรรณ
รุ จิโชค
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
จิตต์จานงค์
พุม่ เทียน
สุ จิตวนิช

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานโปรแกรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
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อาจารย์ ประจา คณะวิทยาการจัดการ
รหั
ชืชื่อ่อ--สกุ
รหัสส
สกุลล
516 นางกฤติยา รุ จิโชค
6000 นางสาวกนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
4113 นายกรภัทร์ จิตต์จานงค์
4049 นางกสมล ชนะสุข
5097
432
4024
5007
4080
4036
6016
4105
5057
4119
4052
4023
4101
5063
7049
4117
4006
5060
4064
6038
5051
4058
4044
5033
6089
5046
4051

นายกิตติพงษ์ ภูพ่ ฒั น์วบิ ูลย์
นาง.เกศินี ประทุมสุวรรณ
นางสาวขวัญยุพา ศรี สว่าง
นางสาวจันจิราภรณ์ ปานยินดี
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
นางจันทนา วัฒนกาญจนะ
นางจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
นางสาวฉัตรประมณฑ์ ภูติจนั ทร์
นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว
นายชลหมู่ พุม่ เทียน
นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรี จาเริ ญรัตนา
นางสาวดาริ น โพธิ์ต้ งั ธรรม
นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
นายเดช ธรรมศิริ
นางถิ ไม เลียน โดะ
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นายธนพล ฐานาริ ยชัย
นายธนาณัติ กล้าหาญ
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
นางสาวปาริ ชาติ ขาเรื อง
นางสาวผ่องใส สิ นธุสกุล
นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
นายพงษ์สนั ติ์ ตันหยง
นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล
นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

ตตาแหน่
าแหน่งงทางวิ
ทางวิชชาการ
าการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุวุฒฒิกิการศึ
ารศึกกษา
ษา
นศ.ด. (การหนังสื อพิมพ์)

หมายเหตุ
หมายเหตุ

บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
นศ.ม.(การภาพยนตร์ )
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

ปร.ด. (สหวิทยาการ)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ.ม.(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DMS.(Management Science)

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D.(Economic)
บธ.ม. (การตลาด)
นศ.ม.(สื่ อสารมวลชน)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D.(Management)
บธ.ม. (การบริ หารงานบุคคล)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Arts
DMS. (Management Science)
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
Ph.D.(Management)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

บธ.ม. (การตลาด)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

22 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก
ศึกษาต่อปริ ญญาเอก
ศึกษาต่อปริ ญญาเอก
ศึกษาต่อปริ ญญาเอก
ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก
ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

รหั
ชืชื่อ่อ––สกุ
รหัสส
สกุลล
4050 นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
2080 นางแพรวพรรณ ตรี ช้ นั
4033
6013
5091
6053
6036
4031
6083
4063
7051
4118
4106
5095
5048
4025
4085
4013
7067
4007
6085
4014
4059
7065
4018
4028
4116
4084
4015
5087
5022

นายไพรัช มากกาญจนกุล
นายไพโรจน์ ร่ มบารมี
นางสาวภาวนา บารุ งสุข
นางสาวมาริ ษา สุจิตวนิช
นางสาวมาลินี นาคใหญ่
นางเยาวภา บัวเวช
นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม
นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล
นางวรญา ทองอุ่น
นางสาววัลลภา วิชะยะวงศ์
นางสาววิมลรัตน์ ศรี รัตนกุล
นายวีรกิจ อุฑารสกุล
นายวีรศักดิ์ นาชัยดี
นายศักดิ์ชยั สหกุลบุญญรักษ์
นายศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
นางสาวสมใจ บุญทานนท์
นางสมใจ เภาด้วง
นายสมพล สุขเจริ ญพงษ์
นายสิ ริพงศ์ ไชยชนะ
นายสุกรี แก้วมณี
นางสุชาดา แสงดวงดี
นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
นางสุภาณี อินทน์จนั ทน์
นายสุวฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์
นายสุเมธี วงศ์ศกั ดิ์
นางแสงแข บุญศิริ
นายโสรัจ กายบริ บูรณ์
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
นางสาวอัฎศณี เพียรเจริ ญวงศ์

ตตาแหน่
าแหน่งงทางวิ
ทางวิชชาการ
าการ

วุวุฒฒิกิการศึ
ารศึกกษา
ษา

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

บธ.ม (การบัญชี)
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
DMS. (Management Science)
บช.ม.
บธ.ม.(การตลาด)
DM.(Communication Management)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
พบ.ม. (บริ หารธุรกิจการเงิน)
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

บธ.ม.(การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)

ศ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บช.ม.
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
DMS. (Management Science)
บธ.ม (การบัญชี)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและสารสนเทศ)

บธ.ม.(การบริ หารองค์กรและการจัดการ)

PhD. (Business)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
บธ.ม. (การบัญชี)
DMS. (Management Science)
DMS. (Management Science)
Doctor of Economics(Logistics Management)

D.B.A. (Management)
พบ.ม. (การบริ หารการเงิน)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

ศึกษาต่อปริ ญญาเอก

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

คณะวิทยาการจัดการ
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อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
รหัส
6000
5060
4118
4117

ชื่อ – สกุล
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์ธนพล ฐานาริ ยชัย
อาจารย์วลั ลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์ถิ ไม เลียน โดะ

24 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

อาจารย์ พเิ ศษโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่ างประเทศ)

รหัส

ชื่อ - สกุล
นายพันธนันท์ พาชีครี พาพล
ดร.ผุสดี
พลสารัมย์
ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
นายวิจิตร สุ พินิจ
นายอานวย แก้วใส

วุฒิการศึกษา
M.I.B.(Australia)
D.B.A. Adminstration(JDBA)
Ph.D.Docter of Education USA
M.A.(Econ)Hons USA

บธ.ม.(การตลาด)

เจ้ าหน้ าทีค่ ณะวิทยาการจัดการ
1. นางสุ วรรณี
2. นางสาวลักขณา
3. นางสาวอุทยั วรรณ
4. นางสาวสุ กญั ญา
5. นายสรวิช
6. นางสาวสร้อยมณี

วิชยั คาจร
อินทาปัจ
รุ ้งทองนิรันดร์
แต่งตามพันธ์
พันธ์แจ่ม
เดชะ

ผูช้ ่วยเลขานุการคณะฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักจัดการอาคารคณะวิทยาการจัดการ
นางสาคร
นางสาวพิสมัย
นางสาวจันทิมา

ปราสาร
กุบแก้ว
ชาวนาฟาง

นักจัดการอาคารคณะวิทยาการจัดการ
นักจัดการอาคารคณะวิทยาการจัดการ
นักจัดการอาคารคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
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อาจารย์ ทปี่ รึกษาภาคปกติ
หมู่เรี ยน
54/66
54/67
54/68
54/76
54/77
54/78
54/79
54/80
54/81
54/82
54/83
54/84
54/85
54/86
54/87
54/88
54/89
54/90
54/91
54/92
54/100
54/102

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์)
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การตลาด)
การบริ หารธุ รกิจ(การเงินและการธนาคาร)
การบริ หารธุ รกิจ(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
การบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบริ หารธุ รกิจ(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
การบริ หารธุ รกิจ(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)

26 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
ผศ.ดร.กฤติยา รุ จิโชค
อาจารย์ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์ดร.ดาริ นทร์ โพธิ์ ต้ งั ธรรม
ผศ.ดร.สุ วฒั น์ ฉิมะสังคนันท์
รศ.โสรัจ กายบริ บูรณ์
ผศ.วรญา ทองอุ่น
อ.ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์สมพล สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์กสมล ชนะสุ ข
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
อาจารย์วมิ ลรัตน์ ศรี รัตนกูล

อาจารย์ ทปี่ รึกษาภาค กศ. พป.
หมู่เรี ยน
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.16
15.17
15.19

โปรแกรมวิชา
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบัญชี
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)
การบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว่ ไป)

อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์พงษ์สันต์ ตันหยง
อาจารย์กสมล ชนะสุ ข
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร
อาจารย์ผอ่ งใส สิ นธุ สกุล
อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์ พงษ์

คณะวิทยาการจัดการ
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ปรัชญา พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ ของโปรแกรมวิชา

28 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ตลอดจนทัก ษะและจริ ยธรรมด้ า นการ
บริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุ รกิจท้องถิ่นให้พฒั นาสู่ การค้าระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์
ผลิ ตบัณฑิตแ ละบริ การวิชาการ พัฒนาวิจยั องค์ความรู ้ ดา้ นธุ รกิ จระหว่างประเทศของ
ท้องถิ่นเข้าสู่ ธุรกิจระดับสากล

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรมในด้านธุ รกิจระหว่างประเทศเพื่อท้องถิ่น
วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ ธุรกิจระหว่างประเทศ
บริ การวิชาการและโอกาสทางการศึกษาด้านธุ รกิจระหว่างประเทศให้แก่ทอ้ งถิ่น
เสริ มสร้างจริ ยธรรม อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในการทาธุ รกิจระหว่างประเทศ
เสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชา
1. เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นบริ หารธุ รกิ จระหว่า งประเทศทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีทกั ษะเฉพาะทางในวิชาชี พ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู ้เพื่อศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป

คณะวิทยาการจัดการ
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ความเป็ นมาและสภาพปัจจุบันของโปรแกรมธุรกิจระหว่างประเทศ
โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในปี การศึกษา 2552 ได้อนุมตั ิให้เปิ ดรับนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิตสาขา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ ปริ ญญาตรี 4 ปี คือ ภาคปกติ และ ภาค กศ.พป.

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พ่ งึ ประสงค์
เรี ยกว่า SMART LOCAL EXPORTER โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ

ด้ านลักษณะ

1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ น
ธุ รกิจท้องถิ่นมุ่งสู่ ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
2. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ น
ภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตเป็ นผูม้ ี
กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ตลอดเวลา อย่าง
ต่อเนื่อง

1. บัณฑิตมีทกั ษะด้านธุ รกิจ
ท้องถิ่นมุ่งสู่ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
2. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีทกั ษะด้าน
ภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตมีทกั ษะทางธุ รกิจ

1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม และ
คุณธรรม
2. บัณฑิตมีบุคลิภาพที่ดี
3. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี
4. บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่มีความ
รับผิดชอบสู ง
5. บัณฑิตเป็ นผูท้ ี่กล้าคิดกล้า
ตัดสิ นใจ

30 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

วิธีการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ
ของโปรแกรม
กิจกรรมพิเศษ
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

คณะวิทยาการจัดการ
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วิธีการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของโปรแกรม

32 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

กิจกรรมพิเศษของโปรแกรมวิชา
ธุรกิจระหว่ างประเทศ
1. มีหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาทางธุ รกิจระหว่างประเทศ ในรู ปแบบต่อไปนี้
1.1 ภาคปกติ
1.2 ภาค กศพป.
หลักสู ตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ การจัดการเรี ยนรู ้มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
หลักสู ตรจะเน้นการสร้างทักษะ ความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถนาความรู้ประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ ธุรกิจระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ฝึ กประสบการณ์จริ งและการดู
งานนอกสถานที่ ใช้สื่อการเรี ยนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการ
สอน
2. มีผลการวิจยั ทางด้านธุ รกิจระหว่างประเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและวงการ
วิชาการทัว่ ไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. มีโครงการบริ การทางวิชาการแก่ทอ้ งถิ่นอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ ในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. มีกระบวนการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีทางธุ รกิจระหว่าง
ประเทศควบคู่กบั การถ่ายทอดผ่านสื่ อต่างๆสู่ ทอ้ งถิ่น
5. มีกิจกรรมร่ วม สนับสนุน และบารุ งรักษานวัตกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
งามทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
6. ส่ งเสริ มการทาธุ รกิจท้องถิ่นในรู ปแบบธุ รกิจแบบพอเพียงที่สามารถพัฒนาสู่ ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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ตาแหน่ งงานสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
1. การประกอบอาชีพในองค์การธุ รกิจและอาชีพอิสระ
- ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
- ผูป้ ระกอบการด้านนาเข้าและส่ งออก (Exporter and Importer)
- พนักงานบริ ษทั นาเข้าและส่ งออก หรื อในโรงงานอุตสาหกรรม
- ผูใ้ ห้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุ รกิจระหว่างประเทศ เช่น รับจัด Event,
Trade Fair, Trade Promotion, Trade Exhibition
2. ประกอบอาชีพในองค์การรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานหน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จ เช่ น ธนาคารเพื่อการนาเข้า และการส่ งออก (EXIM
BANK ) , การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย,
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เป็ นต้น
- พนักงานหน่วยงานสถาบันการศึกษา เช่น นักวิจยั ,อาจารย์โรงเรี ยน
3. ประกอบอาชีพในภาคราชการ
- พนักงานหน่วยงานราชการ กระทรวงพาณิ ชย์, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น ในตาแหน่ง เช่น
 เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 3
 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 3
 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 (กรณี ทีเรี ยนบัญชี 6 หน่วยกิต)
 นักวิชาการพาณิ ชย์ 3
 นักวิชาการอุตสาหกรรม 3
 นักวิชาการประกันภัย 3
 เจ้าหน้าที่การฑูต 3
 นักวิชาการขนส่ ง 3
 นักวิจยั 3
 นักวิชาการศึกษา 3
 นักวิชาการนาเข้าและส่ งออก
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โครงสร้ างหลักสู ตร
คาอธิบายรายวิชา
แผนการเรียน
แบบบันทึกผลการเรียน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
โปรแกรมธุรกิจระหว่ างประเทศ
ระดับปริญญาตรี (4 ปี )
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่ อผลิ ต บัณฑิ ตที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถ
ด้านบริ หารธุ รกิ จระหว่างประเทศทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ
2. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ทัก ษะเฉพาะทางใน
วิชาชี พ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชี พได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีเจตคติที่ดี มีจริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสอดคล้อ งตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู ้เพื่อศึ กษา
ต่อในระดับสูงต่อไป
โครงสร้ างหลักสู ตร
หน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สู ต รไม่ น้อ ยกว่ า
140 หน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อก าหนดเฉพาะ ให้ เ ลื อ กเรี ยนในกลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่ วยกิ ต และเลือก
ในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่ า
104 หน่ วยกิต
- วิชาแกน
51 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
45 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต
- วิชาเลือก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่ วยกิต น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3–0-6)
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3(3–0-6)
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
3(3–0-6)
รายวิชาเลือก
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural
Communication
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1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural
Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทางาน 3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทางาน 3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ย
กว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3–0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3–0-6)
Thai and World Life Style
รายวิชาเลือก
2000104 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
3(3–0-6)
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
Psychology and Self – Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3–0-6)
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน 3(3-0-6)
Laws in Daily Life

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ย
กว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information
Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
ข้ อกาหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์อีก
6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกาหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา
ใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ 37

2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่ วยกิต
2.1 วิชาแกน
51 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ 51 หน่ วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2562302 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3521101 หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
3521102 หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3543101 การบริ หารการตลาด
Marketing Management
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3562307 การบริ หารการผลิต
Production Management
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Micro-Economics I
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macro-Economics I

4112105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3(3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก

3(3-0-6)

รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

45

หน่ วยกิต

1551613 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3(3-0-6)
English for International Business 1
3504101 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
3534101 การเงิ น และการธนาคารระหว่ า ง 3(3-0-6)
ประเทศ
International Finance and Banking
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
3632501 หลักการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Principles of International Business
3632502 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
3633501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Global Business Management
3633502 การจัดการเพื่อการส่งออกและนาเข้า 3(3-0-6)
Export and Import Management
3633503 ผูส้ ่งออกท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
Local Exporter and International
Business
3633901 วิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Research
3634902 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
Seminar in International Business
Management

3(3-0-6)
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รายวิชาเลือกให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
1551614 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 2
English for International Business 2
3523301 การบัญชีและภาษีระหว่างประเทศ
International Accounting and
Taxation
3603601 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3611101 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
Logistics and Supply Chain
Management
3633201 เศรษฐศาสตร์ทางเลือกกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
Alternative Economics and
International Business
3633301 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
Cross Cultural Organization
Management
3633302 กลยุทธ์ผปู ้ ระกอบการระหว่างประเทศ
Strategies of International
Entrepreneurs
3633303 การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ
Negotiation for International
Business
3633504 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชีย
และแปซิฟิค
International Business of Asian and
Pacific Countries
3633505 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่าง
ประเทศ
International Product and Price
Management
3633506 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3633507 การประกอบธุรกิจระหว่างไทย – จีน
Business Management between Thai
and Chinese
3633508 การประกอบธุรกิจระหว่างไทย –
เวียดนาม
Business Management between Thai
and Vietnamese
3633509 การประกอบธุรกิจระหว่างไทย –
อินเดีย
Business Management between Thai
and Indian
3633510 องค์การธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Business Organization and Corporate
Social Responsibility (CSR)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 8 หน่ วยกิต
3633801 การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative
Education
3634802 สหกิจศึกษา
Cooperative
education

2(90)

6(540)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ใ ห้ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ ใ น ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล้ว

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

3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
1500105 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความ
สาคัญ อ่านจับใจความ อ่านตี ความและอ่านขยาย
ความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนาเสนอผล
การสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา

1500108 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การลา การแนะนา
ตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคาขอบคุ ณและขอโทษ
การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถามตอบ
ข้อ มูล เกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่ า น
ป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

1500106 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ ต่า ง ๆ ในชี วิต ประจ าวัน การทักทาย
การกล่ า วลา การแนะน าตนเองและผู ้อื่ น การ
ขอบคุ ณ การขอโทษ และการแสดงความเห็ น ใจ
การขอร้ อง และการเสนอความช่วยเหลื อ การเชื้ อ
เชิ ญ และการให้ ค าแนะน า การบรรยายลัก ษณะ
บุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดง
ความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์

1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
ในชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น การทัก ทาย การลา การ
แนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอ
โทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การ
อ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

1500107ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการอ่ าน 3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยใน
การอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ ตอ้ งการ การอ่าน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคาสั่งทั่วไป
เทคนิ คการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ การอ่านเพื่อ
เขี ย นสรุ ป ความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
ในชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น การทัก ทาย การลา การ
แนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอ
โทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การ
อ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

40 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

1500111 ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural
Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้
พื้ น ฐานเชิ ง สั ง คมและวัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะ
ครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน ส าคั ญ ความเชื่ อ
วัฒ นธรรม ประเพณี ข องชาวจี น และกรณี ที่ ค วร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural
Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้
พื้ น ฐานเชิ ง สั ง คมและวัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะ
ครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน ส าคั ญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural
Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้
พื้ น ฐานเชิ ง สั ง คมและวัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะ
ครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน ส าคั ญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทางาน 3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาจี น ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน ได้แก่ การ
อธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บัติงาน การขอข้อมูล
การสนทนาทางโทรศั พ ท์ การนั ด หมาย การ

สัม ภาษณ์ การรั บ ฝากข้อ ความ เน้น ค าศัพ ท์ แ ละ
ข้อความที่ ใช้ในการสนทนาขณะทางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทางาน 3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาญี่ ปุ่ นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน ได้แก่ การ
อธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บัติงาน การขอข้อมูล
การสนทนาทางโทรศั พ ท์ การนั ด หมาย การ
สัม ภาษณ์ การรั บ ฝากข้อ ความ เน้น ค าศัพ ท์ แ ละ
ข้อความที่ ใช้ในการสนทนาขณะทางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทางาน 3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาเกาหลี ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน ได้แก่ การ
อธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บัติงาน การขอข้อมูล
การสนทนาทางโทรศั พ ท์ การนั ด หมาย การ
สัม ภาษณ์ การรั บ ฝากข้อ ความ เน้น ค าศัพ ท์ แ ละ
ข้อความที่ ใช้ในการสนทนาขณะทางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวติ 3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่า
ทางจริ ย ธรรมในสัง คมปั จ จุ บัน ตามหลัก ปรั ชญา
และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ
การดาเนิ นชี วิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้ าง
วินัย และความตระหนักในคุ ณ ค่า ของตนเอง การ
สร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุข
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2000104 สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชีวติ

3(3-0-6)

Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการ
คิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ งพฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความงามของศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ ด้า นทัศ นศิ ล ป์
ดุริยางคศิ ลป์ และศิ ลปการแสดง เพื่อให้เกิ ดความ
ซาบ ซึ้ ง แ ล ะ ไ ด้ น าม า ซึ่ ง ป ร ะ สบ การ ณ์ ด้ า น
สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์แห่ง
การได้ยิ น ได้พ บเห็ น ของจริ ง และได้สั ม ผัสตาม
แนวทางการศึ ก ษาศิ ล ปะแขนงนั้ น ๆ การ
เปรี ย บเที ย บข้อ แตกต่ า งทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ ข อง
ศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม
การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพัฒ นา
ตนเองในมิ ติ จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม
การสร้างเสริ มกลุ่มและที มงาน การดารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒ
ั นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสัง คมไทย
สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ไขปั ญหาสังคมไทย
โครงการพัฒ นาอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ภู มิ
ปั ญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดาเนิ นวิถี
ชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั
เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทย
ในสังคมโลก

2500106 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ความ ห ล ากห ลาย ท าง ชี วภาพ
วิ ก ฤตการณ์ ท างสิ่ งแวดล้อ มและภั ย ธรรมชาติ
ค วาม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ร ะ บ บ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้ อ ม การจั ด การทรั พยากรโดยเน้ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มตามแนว
พระราชดาริ
2500107 ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทาง
ภูมิศ าสตร์ สัง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความ
เสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสาคัญของ
อารยธรรมยุคทวารวดี ที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและ
ประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน

3(3-0-6)

Laws in Daily Life
ค ว า ม รู ้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับชี วิตและปรากฏการณ์ ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ
หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย
เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ ืมเงิ น ค้ าประกัน หุ ้นส่ วนและ
บริ ษัท หลัก ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายอาญา การ
ประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ ง
ในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน

42 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Usage and Information
Technology for Learning
ความหมายความสาคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และทักษะการ
ค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การ
ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การ
รวบรวมและประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนาไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและ
การเขี ย นรายงานทางวิ ช าการ การอ้า งอิ ง และ
จริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง
ๆ การพัฒ นากระบวนการคิ ด เช่ น การคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ การตัด สิ น ใจ องค์ป ระกอบในการ
ตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิด
และการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
4000111 วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความส าคัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คุณภาพชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางธรรมชาติ ข อง
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึ กษาธรรมชาติ
ของชี วิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ก า ร ใ ช้ ห ลั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ว า ม
สมเหตุสมผลเพื่อการดาเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ

4000112 วิท ยาศาสตร์ ก ารกีฬาและนั นทนาการ
Sports Science and Recreation
3(2-2-5)
หลักการและประโยชน์ของการออกกาลัง การสร้าง
เสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออกกาลังกายเพื่อ
สุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต
หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การ
ร่ วมกิ จกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
การเล่นกีฬา
4000113 คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน 3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล
ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์
ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่ นามาใช้ใน
องค์การ สานักงาน และครัวเรื อน การเลือกบริ โภค
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในชี วิ ต ประจ าวัน การ
ประหยัด พลั ง งานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศี ลธรรมทั้งเทคโนโลยีด้าน
วัส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารและระบบ เพื่ อ ตอบสนอง
ความจ าเป็ นในการด ารงชี วิต การพัฒ นาคุ ณภาพ
ชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุรกิจ
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ฐานข้อ มู ล
อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้
งานระบบปฏิ บัติ ก ารและโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่
จาเป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่ อสาร
การสร้างเว็บไซต์
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1551613 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่ างประเทศ 1
3 (3-0-6)
English for International Business 1
An introductory course providing basic
knowledge of business with concentration on inter
office communication. A variety of business
terminology and expressions are introduced
through related topics : office organization , staff
and duty, telephoning, making arrangements and
appointment, social contact, and business
correspondence
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้อง
มีจริ ยธรรมและการสร้างจริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ
เน้ น จริ ยธรรมของผู ้ ป ระกอบการ ผู ้ บ ริ หาร
พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถทักษะ เจตคติ
ที่ ดี ต่อ การมี จ ริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ ม สร้ างและ
ส่ ง เสริ มจริ ย ธรรมในการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ และ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3534101 การเงินและการธนาคารระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Finance and Banking
ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มของตลาดการเงิ น และการ
ธนาคารระหว่ า งประเทศ บทบาทของกองทุ น
การเงิ น ระหว่า งประเทศ ทฤษฏี แ ละระบบอัต รา
แลกเปลี่ยน ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และ
ความเชื่ อ มโยงกับ เศรษฐกิ จ การจัด การการเงิ น
ระหว่ า งประเทศ การจั ด หาเงิ น ทุ น และการ
เคลื่ อ นย้า ยทุ น ระหว่ า งประเทศของธุ ร กิ จ การ
จัด การความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย น การบริ ห าร
สภาพคล่อง การวางแผนและควบคุ ม ทางการเงิ น
การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น และธนาคารระหว่ า ง
ประเทศ

3593301 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
Quantitative Analysis
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน :
4112105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ของ
การใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิงปริ มาณ เพื่อช่วย
ในการตัดสิ นใจ ความน่ าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้า
คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง
(Linear Programming) เทคนิ คการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของ
มาร์ กอฟ (Marcok Model) ทฤษฎี เกม (Game
Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจาลอง
เหตุการณ์ (Simulation)
3632501 หลักการธุรกิจระหว่ างประเทศ 3(3-0-6)
Principles of International Business
ศึ กษ าแ น วคิ ด ท ฤษ ฏี ป ร ะ วั ติ ค วา มเ ป็ น มา
พัฒนาการและลักษณะการดาเนิ นงาน กระบวนการ
ของธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฏีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิ จและนโยบายการลงทุ นระหว่างประเทศ
องค์ ป ระกอบ วิ ธี ก ารและแนวทางการปฏิ บั ติ
เส้ น ทางการเคลื่ อ นย้ า นสิ นค้ า จากท้ อ งถิ่ น สู่
ต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท้องถิ่นกับ
ธุรกิจระดับนานาชาติ
3632502 การตลาดระหว่ างประเทศ 3 (3-0-6)
International Marketing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการดาเนิ นงาน
การตลาดระหว่างประเทศ ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
สร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดระหว่ า งประเทศ
การศึ กษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด วิเ คราะห์
สาระส าคัญ และขอบเขตของการตลาดระหว่า ง
ประเทศ การแบ่ ง ส่ ว นของตลาด การก าหนด
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่งระหว่างประเทศ
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3633501 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
Global Business Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และกระบวนการจัด การ ตั้งแต่ ก าร
กาหนดวิสัย ทัศ น์ ภารกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์เ ป้ าหมาย
วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอก
ธุรกิจระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้า และ
ดุลการชาระเงิน โครงสร้างระบบการค้า เพื่อนามา
วางแผน ก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
3633502 การจัดการเพือ่ การส่ งออกและนาเข้ า
3 (3-0-6)
Export and Import Management
ศึ ก ษาหลั ก การ กฏหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
กฏเกณฑ์ ขั้นตอนการส่ งออกและนาเข้าตลอดจน
ระเบี ยบพิธีการศุ ลกากร การทาสัญญาซื้ อขาย การ
ชาระเงิน เงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้า สิ นเชื่อเพื่อการ
ส่งออก กระบวนการตัดสิ นใจเลือกตลาดและสิ นค้า
เทคนิ ควิธีการคานวณต้นทุน และการตั้งราคา การ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ กาส่ ง เสริ มการขาย การขนส่ ง การ
ประกัยภัย และการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก
และนาเข้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3633503 ผู้ส่งออกท้ องถิ่นกับธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
Local Exporter and International
Business
ศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางของผูป้ ระกอบการ
ท้ อ ง ถิ่ น สู่ ก า ร ท า ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการระดับ
ท้องถิ่ น การสร้ างคุณภาพของสิ นค้าท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ การสร้ า ง
เครื อข่าย(Network) และกลุ่มธุ รกิ จ ( Cluster) ทาง
ธุ ร กิ จ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระหว่ า ง
ประเทศ และศึกษากรณี ศึกษาในท้องถิ่น

3633901 วิจยั ธุรกิจระหว่ างประเทศ 3 (3-0-6)
International Business Research
ศึ กษาถึ งแนวคิ ด บทบาท และขั้นตอนการทาวิจัย
โดยเน้ น การวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ที่ มุ่ ง สู่ ก ารค้า ระหว่ า ง
ประเทศ ศึ กษาผลกระทบของสภาพแวดล้อ มที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่มีต่อการวิจยั โดยเน้น
การก าหนดปั ญ หา วัต ถุ ป ระสงค์ การออกแบบ
งานวิจัยและเครื่ อ งมื อในการวิจัยที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ
รวบ ร วมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละการแป ร
ผลงานวิจยั เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ
3634902 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
Seminar in International Business
Management
ศึ ก ษาถึ ง ประเด็ น ปั ญหาที่ น่ า สนใจต่ า งๆ และ
อภิ ป รายปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บัน ที่ มีผ ลต่อ การ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทั้งปั ญหา
ในด้านการวางแผนการตลาด การจัดการองค์การ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน
ข้อ บั ง คั บ ทางกฎหมายทั้ งในและต่ า งประเทศ
ตลอดจนการกี ด กั น ทางการค้า เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยน
สามารถนาความรู ้ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหาทาง
ธุ รกิ จซึ่ งอยู่ ใ นรู ปของกรณี ศึ กษา วิ เ คราะห์
สถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศจะได้รั บ
ความรู ้ จ ากการ ถ่ าย ท อด ป ระ สบการณ์ จ าก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้วย
1551614 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่ างประเทศ 2
3 (3-0-6)
English for International Business 2
This course provides English for International
Business 1 (1551613) a chance to explore business
world-wide with emphasis on domestic and
international trade. Students are encouraged to
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deal with business transaction in various fields and
situation such as import- export, shipping, banking
transaction, making agenda and minutes, company
report, product description (advertisements) and
letters of complaint and adjustment reading
business articles is also included.
3523301 การบัญชีและภาษีอากรระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Accounting and
Taxation
ศึกษาถึงระบบมาตรฐานทางบัญชีของต่างประเทศ
กฎระเบียบและวิธีการทาบัญชีสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ กาจัดทางบการเงินรวม อิทธิ พลของอัตรา
เงิ น เฟ้ อ อัตราแลกเปลี่ ยน และอัตราภาษี ร ะหว่า ง
ประเทศต่อการจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานและ
ฐานะทางการเงิน
3603601 การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์ 3 (2-2-5)
Electronic Commerce
ศึ ก ษาหลัก การเบื้ อ งต้น ของระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็คทรอนิ กส์
และหลัก การเบื้ อ งต้น ในการจั ด การทางธุ ร กิ จ
รู ปแบบใหม่ การค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ การค้าแบบ
ธุ รกิ จกับลูกค้า การค้าแบบธุ รกิ จกับองค์กรธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทอก
นิ คส์ ระบบการรั บจ่ ายเงิ นบนอิ นเตอร์ เน็ ต ระบบ
ความปลอดภั ย ปั ญหาอุ ป สรรค ของการค้ า
อิเล็กทรอนิ กส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การ
จดโดเมนเนม รวมทั้งศึ กษาระบบการจัดส่ งสิ นค้า
การจัดการวัสดุ การขนส่งสิ นค้า การศึกษาแนวโน้ม
และเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิคส์ในอนาคต

3611101 การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain
Management
ศึกษาความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และห่ วง
โซ่ อุ ป ทานต่ อ เศรษฐกิ จ และองค์ก ร บทบาทของ
อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ต่ อ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
คอมพิ วเตอร์ แ ละสารสนเทศเพื่ อโลจิ สติ กส์ การ
วางแผนระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ความสาคัญของการบริ การลูกค้า การจัดการพัสดุ
และสิ นค้า คงคลัง การขนส่ ง การบรรจุ ภณ
ั ฑ์และ
การจัด ซื้ อ การควบคุ ม การปฏิ บัติ ง าน บทบาท
ของโลจิ สติ กส์ ในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน และ
แนวโน้มของโลจิสติกส์โลก
3633201 เศรษฐศาสตร์ ทางเลือกกับธุรกิจระหว่ าง
ประเทศ
3 (3-0-6)
Alternative Economics and
International Business
ศึ ก ษาความหมาย ประวัติ ค วามเป็ นมา ทฤษฏี
แนวคิ ด ของเศรษฐศาสตร์ ท างเลื อ ก คื อ พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิ จพอเพียง ความเป็ นไป
ได้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้ งั อยูบ่ น
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ ทางเลือก คุณค่าแท้และ
คุ ณ ค่ า เที ย มในวงจรธรุ กิ จ ระหว่า ง เปรี ย บเที ย บ
เศรษฐศาสตร์ทางเลือกกับระบบธุรกิจแบบทุนนิ ยม
ลัก ษณะธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศที่ พึ ง ประสงค์ใ น
อนาคต ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศในฐานะเป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
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3633301 การจัดการองค์ การต่ างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross Cultural Organization
Management
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ ทฤษฏี การจั ด
องค์ ก ารต่ า งวัฒ นธรรม พฤติ ก รรมและบทบาท
ผู ้บ ริ โภค ในสภาพแวดล้อ มต่ า งๆทั้ งทางด้ า น
วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง กฎหมาย และ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดอื่ นๆ ที่ อาจส่ งผลให้
เกิ ดความแตกต่างของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในด้าน
การเรี ยนรู ้ การรั บ รู ้ ทั ศ นคติ ความเชื่ อ และ
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ การแบ่ ง ส่ ว น
ตลาด การก าหนดกลุ่ ม เป้ ามาย การวางต าแหน่ ง
ทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด
3633302 กลยุทธ์ ผ้ปู ระกอบการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship Strategies for
International
ศึ กษาโครงสร้างของการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ ในด้านการจัดตั้ง การวางแผน การ
ควบคุ ม องค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ ง และกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ
รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้นในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศ รวมทั้ง มี ก ารจัด ท าแผน
ธุ รกิ จและกรณี ศึกษาที่ เกี่ ยวกับองค์การและบริ ษทั
ข้ามชาติ
3633303 การเจรจาธุรกิจระหว่ างประเทศ3 (3-0-6)
Negotiation for International
Business
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความหมาย ประวัติ ค วามเป็ นมา
ทฤษฏี ห ลัก แนวคิ ด กระบวนการเจรจาในธุ ร กิ จ
ระหว่ า งประเทศ ตลอดจนวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ
ขัดแย้งและปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในระหว่างการ
เจรจา ความต้ อ งการพื้ น ฐานของคู่ เ จรจาการ
จัดเตรี ยมเอกสารหัวข้อการเจรจา การควบคุมและ

การก ากับ การค้า ระหว่า งประเทศ (International
Trade Regulations) ในรู ปของข้อตกลงสองฝ่ ายและ
หลายฝ่ าย
การรวมกลุ่ ม ทางการค้ า
มาตรการการลงทุ น ที่ เกี่ ยวกับ การค้า การเจรจาที่
สาคัญสาหรับประเทศกาลังพัฒนา หลักการของการ
กากับการค้า และกรณี ศึ กษาของการกากับการค้า
ในทางปฏิบตั ิ
3633504 ธุรกิจระหว่ างประเทศในกลุ่มเอเชียและ
แปซิฟิค
3 (3-0-6)
Internatioanl Business of Asian and
Pacific Countries
ศึกษาถึงการดาเนิ นธุ รกิ จในกลุ่มประเทศเอเชี ยแป
ซิ ฟิ ค การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มและ
สถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ พลัง อ านาจทาง
เศรษฐกิ จของประเทศเอเชี ยแปซิ ฟิค การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและการเงิน และเขตการค้าเสรี (FTA)
โอกาสและอุ ป สรรคที่ ใ นแต่ ล ะประเทศ แนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จากกรณี ศึกษา
3633505 การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคาระหว่ าง
ประเทศ
3 (3-0-6)
International Product and Price
Management
ศึ กษาถึ งความหมาย บทบาทและความสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ การบริ หารตราสิ นค้า บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และ
ฉลากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับ ความต้องการของลูก ค้าในต่ า งประเทศ วงจร
ชี วิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้า ต่ า งประเทศ ขั้น ตอนการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ในท้องถิ่ นให้มีศกั ยภาพส่ งเสริ ม
การส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ ปั ญ หาการละเมิ ด
ลิ ข สิ ทธิ์ และการลอกเลี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ประเทศกาลังพัฒนา ศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลกระทบ
ต่ อ การก าหนดราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นต่ า งประเทศ
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นโยบายและเทคนิ ค ในการตั้ง ราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้
เหมาะสม
3633506 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Process designs
ศึกษาวิธีการของการจัดการกระบวนการทางธุรกิ จ
การจัดการโครงการและ
การปกครอง การ
กาหนดกลยุทธ์กระบวนการทางธุ รกิ จ การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดวางแผนผังกระบวนการ การ
วิ เ คราะห์ กระบวนการที่ ใช้ อ ยู่ ปั จจุ บั น แล ะ
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการนั้น
การ
ออกแบบกระบวนการใหม่ การตรวจสอบและ
ทบทวนกระบวนการใหม่ การจัดวางโครงสร้ าง
องค์การและหน้าที่แต่ละคนในองค์การธุรกิจ
3633507 การประกอบธุรกิจระหว่ างไทย – จีน
3 (3-0-6)
Business Management between Thai
and Chinese
ศึกษาประวัติและการขยายตัวในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างไทย-จีน จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมทาง
การค้า ของจี น วิธี ก ารลงทุ น และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
แบบจี น หลักเกณฑ์ และข้อควรระวังในการติดต่อ
ธุรกิจกับชาวจีน ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าและ
วิธี ก ารขอเปิ ดด าเนิ น การธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ ใน
ประเทศจี น ความเป็ นไปได้ใ นการเข้าไปดาเนิ น
ธุ รกิ จในประเทศจี น ความเป็ นไปได้ในการเข้าไป
ดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศจี น ทั้งในลักษณะร่ วมทุ น
และบริ ษทั จ ากัดการเตรี ยมตัวเป็ นผูส้ ่ งออกไปยัง
ประเทศจี น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ล ั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ กายภาพในแต่ละภาคและแต่ละมณฑล
ของจีน

3633508 การประกอบธุรกิจระหว่ างไทย –
เวียดนาม
3 (3-0-6)
Business Management between Thai
and Vietnamese
ศึกษาประวัติและการขยายตัวในการประกอบธุรกิจ
ระหว่ า งไทย-เวี ย ดนาม จารี ตประเพณี และ
วัฒนธรรมทางการค้าของเวียดนาม วิธีการลงทุ น
และการดาเนินธุรกิจแบบเวียดนาม หลักเกณฑ์ และ
ข้อ ควรระวัง ในการติ ด ต่อ ธุ ร กิ จ กับ ชาวเวีย ดนาม
ขั้นตอนการจดทะเบี ยนการค้าและ วิธีการขอเปิ ด
ดาเนินการธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศเวียดนาม
ความเป็ นไปได้ ใ นการเข้า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศเวีย ดนาม ความเป็ นไปได้ใ นการเข้าไป
ดาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ทั้งในลักษณะร่ วม
ทุนและบริ ษทั จากัด การเตรี ยมตัวเป็ นผูส้ ่ งออกไป
ยังประเทศเวียดนาม การศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ กายภาพในแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด
ของเวียดนาม
3633509 การประกอบธุรกิจระหว่ างไทย – อินเดีย
3 (3-0-6)
Business Management between Thai
and Indian
ศึกษาประวัติและการขยายตัวในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างไทย- อินเดีย จารี ตประเพณี และวัฒนธรรม
ทางการค้าของอินเดีย วิธีการลงทุนและการดาเนิ น
ธุ รกิ จแบบอิ นเดี ย หลักเกณฑ์ และข้อควรระวังใน
การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ กับ ชาวอิ น เดี ย ขั้น ตอนการจด
ทะเบี ยนการค้าและ วิธีการขอเปิ ดดาเนิ นการธุรกิ จ
ประเภทต่างๆ ในประเทศอินเดีย ความเป็ นไปได้ใน
การเข้า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศอิ น เดี ย ความ
เป็ นไปได้ใ นการเข้า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศ
อินเดี ย ทั้งในลักษณะร่ วมทุ นและบริ ษทั จากัดการ
เตรี ยมตั ว เป็ นผู ้ ส่ งออกไปยัง ประเทศอิ น เดี ย
การศึ กษาวิเคราะห์ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ
ในแต่ละภาคและแต่ละรัฐของอินเดีย
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3633510 องค์ การกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Business Organization and Corporate
Social Responsibility ( CSR)
ศึ ก ษาองค์ ก ารธุ ร กิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นกับ สังคม
ลู ก ค้า พนัก งาน ผูถ้ ื อ หุ ้ น และสิ่ ง แวดล้อ ม ความ
สมดุลระหว่างคุณภาพชี วิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม
กับคุณภาพของการผลิตและผลกาไร การประกอบ
ธุ ร กิ จ แบบยั่ง ยื น ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ร ะยะยาว
สุ ข ภาพข อ ง ค น สวั ส ดิ ภา พข อ ง สั ง ค มแ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลกาไร และศึ กษา
กรณี ศึกษา

นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ จ ากการ
ปฏิ บัติ ง านจริ ง เป็ นการฝึ กประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวคิ ด
ทฤษฏี และเติมเต็มระหว่างความรู ้ที่ได้รับจากการ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและการนาไปใช้ในชีวิต
จริ ง เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ ซ้ ากับ รายวิชาที่ เคยเรี ย น
มาแล้ว
******************

วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3633801 การเตรียมฝึ กสหกิจศึกษา

2 (90)

Preparation for Cooperative Education
ฝึ กนักศึ กษาให้สามารถประยุกต์หลักการ และ
ทฤษฎี ทางธุรกิ จระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของหน่ วยงานทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ เตรี ยมความพร้ อ ม
เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิ กภาพ การปรั บตัว
ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การเสริ มสร้างจรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกฝึ ก
สหกิจศึกษา
3634802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อนก่อน :
3633801 การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษา
การจั ด การฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ ที่ เน้นการปฏิ บัติงานจริ งในองค์การผูใ้ ช้
บัณฑิต (Work - Based Learning) อย่างเป็ นระบบ
หรื อการจัดการศึ กษาเชิ งบู รณาการกับการทางาน
คณะวิทยาการจัดการ 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แผนการเรียนนักศึกษา หมู่เรียน 54/88 , 54/102 ปริญญาตรี 4 ปี สาขา ธุรกิจระหว่ างประเทศ
ภาคที่

วิชาศึกษาทั่วไป / เลือกเสรี

1/2554 2
2
2
2/2554 2
2
2
2
1/2555 6

3
3
3
3
3
3

3561101
3541101
3521101
3521102
3531101
3561401

องค์การและการจัดการ
หลักการตลาด
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
การเงินธุรกิจ

3
3
3
3
3
2/2555 6 1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3/3 3
6 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชี วิต 3/3 3
3
1/2556
3

1551605
2562302
3522301
3592101
4112105
1551606
3532202
3592102
3543101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชี เพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
สถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การภาษีอากรธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การบริ หารการตลาด

2/2556

4000110
1500106
2500105
1500107
2000103
1500105
4000113
4000115

การคิดและการตัดสิ นใจ
3/4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3/3
วิถีไทยและวิถีโลก
3/3
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน3/3
จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
3/3
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3/3
คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3/3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3/4

วิชาแกน/วิชาชีพ

วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก

3/3 4 3632501 หลักการธุรกิจระหว่างประเทศ 3/3
3/3
3/4
3/4
3/3
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 3/3

3 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

1/2557

2/2557

21

3/3 4 3632502 การตลาดระหว่างประเทศ
3/3 21
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3 4 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ 3/3
18
3/3
3/3
3/3 4 1551613 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 3/3
18
4 3633501 การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ 3/3
4 3633502 การจัดการเพื่อการส่ งออกและนาเข้า 3/3
4 3603601 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3/4
4 3611101 การจัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทาน 3/3
3/3 3633503 ผูส้ ่งออกท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่างประเทศ3/3
18
3504101 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3/3
3633901 วิจยั ธุรกิ จระหว่างประเทศ
3/3
1551613 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 3/3
3633801 การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษา
2/90
3534101 การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ 3/3 15
3634902 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3/3
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทางาน 3/4
3633504 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชี ย
และแปซิฟิค
3/3
3633507 การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ไทย- จีน
3/3
3634802 สหกิจศึกษา
6/540
6

วิชาศึกษาทัว่ ไป 21, เลือกเสรี 9, วิชาแกน/วิชาชีพ 48, ฝึ กงาน/ฝึ กสอน 8, วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 51, รวม 138 หน่วยกิต
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หมาย
เหตุ
21

แบบบันทึกผลการเรียน
โปรแกรมวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อ…………………………………………….รหัสประจาตัว…………………………..หมู่เรี ยน…………
วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………..โปรแกรมวิชา……………………………………………………
วิชาโท………………………………..ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา………………………………………………….
กลุ่ม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก/ชม.

ภาคเรียน
ทีเ่ รียน

ผู้สอน

ระดับ
คะแนน

1
1.1
1500105
1500106
1500107

หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา บังคับ 9 หน่ วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน 3(3-0-6)

1.2
2000103
2000105

กลุ่มวิชามนุษย์ และสั งคมศษสตร์ บังคับ 6 หน่ วยกิต
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)

1.3
4000109

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
สารสนเทศและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)

4000110
ข้ อกาหนด
เฉพาะ
4000111
4000112
4000113
4000114

ให้ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ อีก 6 หน่ วยกิต
และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้ อกี ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
3(3-0-6)
นันทนาการ
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
คณะวิทยาการจัดการ 51

หมายเหตุ

กลุ่ม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก/ชม.

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

2.
2.1
1551605
1551606
2562302
3521101
3521102
3522301
3531101
3532202
3541101
3543101
3561101
3562307
3564201
3592101
3592102
3593301
4112105
2.2
2.2.1
1551613
3504101
3534101

ภาคเรียน
ทีเ่ รียน

ผู้สอน

หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่ วยกิต
วิชาแกน 51 หน่ วยกิต
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ2
กฏหมายธุ รกิจ
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุ รกิจ
การภาษีอากรธุ รกิจ
หลักการตลาด
การบริ หารทางการตลาด
องค์การและการจัดการ
การบริ หารการผลิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
เศรษฐศษสตร์มหาภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
สถิติธุรกิจ
วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก 45 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเงินและการธนาคารระหว่าง
ประเทศ

52 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ระดับ
คะแนน

หมายเหตุ

กลุ่ม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก/ชม.

3593301
3632501
3632502
3633501
3633502

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หลักการธุ รกิจระหว่างประเทศ
การตลาดระหว่างประเทศ
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
การจัดการเพื่อการส่ งออกและ
นาเข้า
ผูส้ ่ งออกท้องถิ่นกับธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
วิจยั ธุ รกิจระหว่างประเทศ
สัมมนาการจัดการธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ

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

3633503
3633901
3634902

2.2.2
1551614
3523301
3603601
3611101
3633201
3633301
3633302
3633303

ภาคเรียน
ทีเ่ รียน

ผู้สอน

ระดับ
คะแนน

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

รายวิชาเลือกให้ เรียนไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ2
การบัญชีและภาษีระหว่าง
ประเทศ
พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโหอุปทาน
เศรษฐศาสตร์ ทางเลือกับธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
การจัดการองค์การต่าง
วัฒนธรรม
กลยุทธ์ผปู ้ ระกอบการระหว่าง
ประเทศ
การเจรจาธุ รกิจระหว่างประเทศ

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

กลุ่ม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก/ชม.

3633505

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ระหว่างประเทศ
การออกแบบกระบวนการทาง
ธุ รกิจ
การประกอบธุ รกิจระหว่างไทยจีน
การประกอบธุ รกิจระหว่างไทยเวียดนาม
การประกอบธุ รกิจระหว่างไทยอินเดีย
องค์การธุ รกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

3633506
3633507
3633508
3633509
3633510

2.2.3
3633801
3634802
3

ภาคเรียน
ทีเ่ รียน

ผู้สอน

ระดับ
คะแนน

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

วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 8 หน่ วยกิต
การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษา
2(90)
สหกิจศึกษา
6(540)
หมวดเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรทั้งสิ้น……………………………หน่ วยกิต
จานวนคะแนน………………………….คะแนน
เกรดเฉลีย่ …………………….
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หมายเหตุ

