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ข  
ค าปรารภคณบด ี

 
 
 คณะวิทยาการจดัการมุ่งจดัการศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์     
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความเป็นมืออาชีพและไดม้าตรฐาน ตามวิสัยทศัน์  
ท่ีก  าหนดไว ้ โดยมุ่งท่ีจะเป็นคณะวิชาท่ีใช้ความรู้เป็นฐานการพฒันาและบูรณาการ   
องคค์วามรู้สู่ชุมชน  เพื่อพฒันาคนและทอ้งถ่ินใหเ้ป็นมืออาชีพ  พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผู ้
มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีการจดัท าแผนพฒันาคณะวิทยาการจดัการสู่ความ
เช่ียวชาญทางธุรกิจ (School of Business)    สร้างความพร้อมในทุกดา้น เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดแ้สวงหาความรู้ พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขในโลกยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
และตลอดเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 คณะวิทยาการจดัการ  จึงไดจ้ดัท าคู่มือนกัศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ต่อในปีการศึกษา 2554  ด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญคือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนกัศึกษา  และถือเป็นส่วนหน่ึงของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจดัการ   ขอใหน้กัศึกษาไดศึ้กษารายละเอียดให้เขา้ใจเพื่อจะสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โอกาสน้ีขออ านวยพรและแสดงความปรารถนาดีใหน้กัศึกษาทุก
คนประสบความส าเร็จในการศึกษา และมีความเจริญกา้วหน้าในชีวิตหน้าท่ีการงาน
ต่อไป 
 

                                          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนันท์) 

 
 

 



 
 

ค าปรารภประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ 
(ธุรกจิระหว่างประเทศ) 

 
 

ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการคา้ระหว่างประเทศภายใตก้รอบนโยบายการคา้เสรี
ขององค์การการคา้โลก  ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ท่ีมีความพร้อมดา้นทรัพยากร  และ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสูง ดงันั้นประเทศไทยจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรดา้นการคา้ระหว่างประเทศ ภาครัฐจึงได้
จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  โดยไดก้  าหนดยทุธศาสตร์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีส่งเสริมธุรกิจการลงทุนระหว่างประเทศ และใน
ระดับท้องถ่ินได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ โดยมี
จุดมุ่งหมายว่า จะมุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
ชายแดนตะวันตกและนานาชาติ  จากศักยภาพของจังหวัดในภาคตะวันตกท่ีมี
อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูงและมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน จากเหตุผลดงักล่าว
กลุ่มจังหวดัภาคกลางตะวนัตกจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นธุรกิจระหว่างประเทศท่ีเป็นกลไกหลกัในการสร้างรายไดใ้ห้กบั
ทอ้งถ่ินและประเทศ 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีความพร้อมในการจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการสร้างบณัฑิตท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง  พฒันา
เศรษฐกิจทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
 
                                                            (อาจารย์กนกพชัร    วงศ์อนิทร์อยู่) 
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  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
 

ประวตัิความเป็นมาและนโยบายทั่วไป 
ของคณะวทิยาการจัดการ 
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วิ สั ย ทั ศ น์  
 

มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรม เพือ่เป็นฐานการพฒันาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

เพือ่พฒันาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่สากล 

 

พั น ธ กิ จ  
 
          1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
          2. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
          3. วจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้พฒันาทอ้งถ่ินสู่สากลและสืบสานพฒันาโครงการพระราชด าริ 
          4. การบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
          5. การบริการวชิาการสู่ทอ้งถ่ิน 

 
 

คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
 
          1.  เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
          2.  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบ 
 3.  เป็นผูมี้ความสามารถในการคิด  และวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 4.  เป็นผูมี้ความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษาองักฤษเพียงพอท่ีจะใชง้านได ้
 5.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมและด ารงชีวิตดว้ยความเหมาะสม 
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ความเป็นมาและพฒันาการของคณะวทิยาการจดัการ 
  
  นบัตั้งแต่เร่ิมใชพ้ระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518   ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2547 
ซ่ึงก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของวิทยาลยัครูให้เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุศาสตรบณัฑิต คือ วิทยาศาสตรบณัฑิต และศิลปศาสตรบณัฑิต ท าให้โครงสร้าง
ของวิทยาลัยครูเปล่ียนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ข้ึนมารองรับ ได้แก่ คณะวิชา
วทิยาการจดัการ โดยมีพฒันาการเป็นล าดบั ดงัน้ี 
 ก่อนปี พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ แต่
สังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ปี พ.ศ. 2527  เร่ิมก่อตั้งคณะวิทยาการจดัการ  โดยใชอ้าคารเรียน เอ 6  เป็นส านกังาน
และอาคารในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 85  หมู่ 3  ถ.มาลยัแมน  ต.นครปฐม          
อ. เมือง  จ. นครปฐม 
 ปี พ.ศ. 2528 ตั้งคณะวิทยาการจดัการอยา่งเป็นทางการ เร่ิมมีการบริหารคณะวิทยาการ
จดัการอย่างเป็นระบบ ผูบ้ริหารท่านแรก ได้แก่ ผศ. ดร. ระวงั  เนตรโพธ์ิแก้ว  ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชา  และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  และในช่วงเร่ิมตน้      
มีคณาจารย ์10 ท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระวงั  เนตรโพธ์ิแกว้  อาจารยอ์ารีย ์ สิกขมาน                       
อาจารย์พงษ์ศักด์ิ  ปัญจพรผล   อาจารย์พิภพ  สุวรรณรักษ์  อาจารย์จงจิต   ปัญญชุณห์                   
อาจารยชู์เกียรติ ฤกษอุ์ดม  อาจารยส์นธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเ์จียม  เคหะธูป  อาจารยบุ์ญยืน  แซ่หุ่น  
และอาจารยเ์บญจมาศ   วชัรเทวนิทร์กุล 
 ต่อมาไดมี้การแบ่งการบริหารออกเป็น  5  ภาควิชา  ไดแ้ก่  ภาควิชาบริหารธุรกิจและ 
สหกรณ์  ภาควิชาการเงินและบญัชี  ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  และภาควิชา      
นิเทศศาสตร์ 
 ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2528 – 2537  ในส่วนของการจดัการศึกษา  คณะวิชาวิทยาการจดัการ    
ไดด้ าเนินการผลิตบณัฑิตสาขาวชิาการศึกษาและสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ดงัน้ี 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา  ได้แก่   การผลิตบณัฑิต  โปรแกรมวิชาสหกรณ์  ระดับ  
ปริญญาตรี  4  ปี  โดยเปิดรับนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปีการศึกษา  2525   เป็นตน้มา  และ
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2533  ไม่มีนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสหกรณ์ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โดยคณะฯ ได้เปิดสอนมาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2528                
ตามโปรแกรมวชิาต่อไปน้ี 
  2.1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์     เปิดรับทั้งในระดบัอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี  ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป.  และไดปิ้ดรับนกัศึกษาของโปรแกรมน้ีในปีการศึกษา  
2533 



คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 4 

 2.2  โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์  ระดบัอนุปริญญา
ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ  (ซ่ึงไดปิ้ดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2532)  โดยเปล่ียนมารับ
นกัศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์)  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี แทน  และตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2539  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ไดเ้ปิดแขนงใหม่  คือ  แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 
 2.3 โปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา  
ภาคปกติ   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532  จนกระทัง่ปีการศึกษา  2536  ไดปิ้ดโปรแกรมวิชาน้ี และเปิดรับ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรี 4 ปีแทน  ส่วนโปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป  
ระดบัปริญญาตรี 2 ปีหลงัอนุปริญญา  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาภาค กศ.พป.  
 ในราวกลางภาคการศึกษาท่ี 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบนั โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา  
ดงัน้ี 
  1.  โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจและการจดัการทัว่ไป 
  2.  โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
  3.  โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
  6.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
 และยงัไดเ้ร่ิมน ามาตรการการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยในส่วนของคณะฯ 
ไดจ้ดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพ  และไดม้อบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมดจดัท าคู่มือการศึกษา
ตนเองและคู่มือนกัศึกษาของโปรแกรมวชิาเพื่อมอบใหแ้ก่นกัศึกษาของโปรแกรมวชิาดว้ย 
 ปี พ.ศ. 2543 ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหม่ทั้งในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั และมีการจดัท า
คู่มือนกัศึกษาของโปรแกรมวชิาตามหลกัสูตรใหม่เป็นคร้ังแรก 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจดัการทัว่ไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) และในปีเดียวกนัน้ี คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร           
จ  านวน 1 หอ้ง และหอ้งปฏิบติัการบญัชี 1 หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลงัอนุปริญญา แขนงการบญัชี 
การเงินและการธนาคาร  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตร       
การจดัการทัว่ไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมการจดัการทัว่ไปเพียงโปรแกรมเดียว  และ
ในปีน้ีคณะฯ ไดส้ร้างหอ้งปฏิบติัการการจดัรายการวทิยโุทรทศัน์  1  หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2546  ในระดบัปริญญาตรี  เปิดหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  (การจดัรายการวิทยุ
โทรทศัน์) และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  และในส่วนระดับบณัฑิตศึกษา เปิดหลกัสูตร
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยจะรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนท่ี 2                  
ปีการศึกษา  2547  จ านวน 2  หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2547  ในระดบับณัฑิตศึกษา  เปิดรับนกัศึกษารุ่นท่ี 1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป)  จ านวน 2 หอ้ง   
 ปี พ. ศ. 2548  เปิดรับนกัศึกษารุ่นท่ี 2  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ
ทัว่ไป)  จ  านวน  2  หอ้ง 
 ปี พ. ศ. 2549  ในระดบับณัฑิตศึกษา  เปิดรับนกัศึกษารุ่นท่ี 3  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  จ  านวน  2  ห้อง  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต             
(การจดัการทัว่ไป) ส าหรับผูบ้ริหาร จ านวน 1 หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2550  ในระดบับณัฑิตศึกษา  เปิดรับนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    
 (การจดัการทัว่ไป) ส าหรับผูบ้ริหาร จ านวน  1  หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจดัการได้ร่างหลักสูตรใหม่  2  หลักสูตรคือหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการโลจิสติกส์ และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และในปีน้ีคณะฯ ไดรั้บงบประมาณแผ่นดินจ านวน  40  ลา้นบาทในการสร้าง
อาคารเรียนรวมปฏิบติัการบญัชีและการจดัการโลจิสติกส์   
 ปี พ.ศ. 2552  คณะวิทยาการจดัการ ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพิ่มเติมอีก  
จ านวน  2  สาขา  ได้แก่  สาขาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  โดยรับ
นกัศึกษาสาขาละ  50  คน 
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นโยบายทั่วไป 
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

(พ.ศ. 2552 -2556) 
 

 คณะวิทยาการจดัการมีนโยบายทัว่ไปการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและ
พนัธกิจ  ดงัน้ี 
 1.  นโยบายด้านคุณภาพบัณฑิต 
  1.1  มุ่งให้ทุกโปรแกรมวิชา  ติดตามภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  การศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตวทิยาลยั  รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  1.2  ทุกโปรแกรมวิชา  มีการจดัท าฐานขอ้มูลบณัฑิต  พร้อมกบัติดตามเกียรติคุณ
ของบณัฑิต 
  1.3  นกัศึกษาปริญญาโท  จะตอ้งส าเร็จการศึกษาภายในเวลาขั้นต ่าท่ีก าหนด 
  1.4  วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท  ควรไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารท่ีไดรั้บ
การยอมรับ 

 2.  นโยบายด้านการเรียนรู้ 
  2.1  ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัและ
ความตอ้งการของสังคม 
  2.2  ทุกโปรแกรมวิชาบริหารหลกัสูตรของตนเอง  โดยมีแผนการเรียนตลอด
หลกัสูตร จดัอตัราก าลงัโดยค านึงถึงคุณวุฒิและประสบการณ์ของผูส้อน  ตลอดจนมีการประชุม  
ท าความเขา้ใจกบัผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
  2.3  มุ่งเนน้ใหอ้าจารยทุ์กคนไดพ้ฒันาตนเองตลอดเวลา  ดว้ยวิธีการหลายรูปแบบ  
เช่น  ประชุม  อบรม  สัมมนา  ไม่นอ้ยกวา่ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  รวมทั้งการเรียนต่อระดบัปริญญา
เอกและการท าผลงานวชิาการ 
  2.4  นกัศึกษาทุกโปรแกรมวชิา  จะตอ้งฝึกประสบการณ์วชิาชีพภายนอก  เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ภายใตก้ารติดตามและนิเทศ  โดยอาจารยใ์นโปรแกรม  นกัศึกษาไดรั้บการ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก  มีการประเมินแหล่งฝึกประสบการณ์  และจดัท าฐานขอ้มูลของ
แหล่งฝึกประสบการณ์ 
  2.5  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 
  2.6  อาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่มีประสบการณ์  จะตอ้งเขา้รับการอบรมการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีอาจารยพ์ี่เล้ียงดูแลใกลชิ้ด 



                                                                                                   คณะวทิยาการจดัการ   7 

  2.7  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งไดรั้บการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผูเ้รียน 
  2.8  ในการจดักิจกรรม / โครงการ  ท่ีเก่ียวกบัการพฒันานกัศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการตามแผนท่ีระบุไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
  2.9  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 3.  นโยบายด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
  3.1  หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ  ตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชต้ลอดเวลา 
  3.2  หอ้งเรียนและห้องปฏิบติัการ  จะตอ้งถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่า  โดยมีการเปิดใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอทุกสัปดาห์  และใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา 
  3.3  หากหอ้งใดและ/หรือ ครุภณัฑใ์นหอ้งใดเกิดช ารุดเสียหาย  คณะฯ จะรีบ
ด าเนินการแกไ้ข  ปรับปรุง  โดยด่วน 
  3.4  ในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ  คณะฯ จะใหค้วามส าคญักบัโครงการ 
ท่ีเนน้การพฒันานกัศึกษา  และโครงการท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  3.5  มุ่งใหบ้ริการคอมพิวเตอร์  เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้แก่นกัศึกษาทุกระดบั 

 4.  นโยบายด้านการวจัิย 
  4.1  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้อาจารยท์  าวิจยัและสร้างสรรค์งานวิชาการ  เพื่อ
เผยแพร่และตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติท่ีไดรั้บการยอมรับ 
  4.2 สนับสนุนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 
  4.3  สนบัสนุนให้อาจารยท์  าวิจยัและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  4.4  สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาปริญญาโท  ท างานวจิยัภายในสถาบนั 

 5.  นโยบายด้านการบริการทางวชิาการ 
  5.1  ทุกโปรแกรมวิชา  จะตอ้งมีกิจกรรม / โครงการ  ท่ีให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม / โครงการ  พร้อมกบับนัทึกติดตามและประเมินผลโดยตลอด 
  5.2  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ป็นกรรมการวชิาการ / วชิาชีพ  และกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอก 
  5.3 เนน้การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้และแกปั้ญหา 
ตามรอยพระยคุลบาท 
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 6.  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
  6.1  ในการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาดว้ยกิจกรรม  จะตอ้งค านึงถึง
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  พร้อมกบัการเผยแพร่สู่ประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ือง  มีการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมและแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอ 
  6.2  ในการจดักิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมจะตอ้งพยายามสร้างและ
พฒันามาตรฐานศิลปะและวฒันธรรมและด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครัด  
พร้อมกบัแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอ 
  6.3  สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมร่วมกบัทอ้งถ่ิน  ด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง  พร้อมกบัพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 7.  นโยบายด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ 
  7.1  จดัสรรงบประมาณตามพนัธกิจของคณะและสอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลยั  มีการติดตามและรายงานผลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มี
ขั้นตอนนอ้ยท่ีสุด 
  7.2  ในการสรรหาผูบ้ริหาร  อาจารย ์ และบุคลากร  ยึดถือตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  มีการประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาบุคลากรแลว้แจง้ผลการประเมินให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  เพื่อใหมี้การแกไ้ขปรับปรุง 
  7.3  มุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของคณะฯ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
  7.4  มุ่งเนน้ใหมี้การจดัท าขอ้มูล  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในทุกดา้น   
มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
  7.5  เนน้การด าเนินงานตามโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
  7.6  จดัท าระบบบญัชีและการตรวจสอบท่ีเท่ียงตรง  โปร่งใส 
  7.7  เนน้การติดตามและประเมินผลการบริหารงานทุกระดบั 
  7.8  ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการให้บริการแก่บุคลากร  เพื่อ
การปรับปรุงและพฒันา 
  7.9  มีการวเิคราะห์เงินเดือนบุคลากร  เทียบกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
  7.10  มุ่งหารายรับเพื่อน ามาพฒันานกัศึกษาและการเรียนการสอน  โดยการจดั
โครงการอบรม – บริการทางวชิาการแก่สังคม 
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 8.  นโยบายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
  8.1  มุ่งเน้นให้การประกนัคุณภาพเป็นภารกิจท่ีเร่ิมมาจากอาจารยผ์ูส้อนและ
โปรแกรมวชิา 
  8.2  ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายในตามแผน 
  8.3  น าประสิทธิผลมาใชใ้นการจดัการศึกษาและการบริหารงาน 
  8.4  เนน้การประชาสัมพนัธ์การประกนัคุณภาพใหบุ้คลากรทุกฝ่ายรับทราบ 
            8.5  ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา   
  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบคุณภาพ   9   องคป์ระกอบดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนด าเนินการ 
 องคป์ระกอบท่ี  2  การผลิตบณัฑิต 
 องคป์ระกอบท่ี  3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
 องคป์ระกอบท่ี  4  การวจิยั 
 องคป์ระกอบท่ี  5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 องคป์ระกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 องคป์ระกอบท่ี  7  การบริหารและการจดัการ 
 องคป์ระกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
 องคป์ระกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
คณะวทิยาการจัดการ 
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คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดี 

ส านักงานคณบด ี โปรแกรมวิชา/สาขาวชิา 

กรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดี 

โครงสร้างการบริหารงานคณะวทิยาการจัดการ 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสมัพนัธ์       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจา้หนา้ท่ี 
- งานพสัดุและอาคารสถานท่ี 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ส่วนสนับสนุนงานวชิาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานศิลปะและวฒันธรรมและกิจการนกัศึกษา 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบ์ริการวิชาการธุรกิจ 
- งานกิจการนกัศึกษา 
ส่วนส่งเสริมและพฒันางานวชิาการ 
- ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ 
- ศูนยศึ์กษาการพฒันาธุรกิจและการจดัการ 
- ศูนยว์ิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และทอ้งถ่ิน 
- ศูนยป์ระสานงานบณัฑิตศึกษา 
- ศูนยบ่์มเพาะทางธุรกิจ 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   ( การจดัการทัว่ไป) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวิชาการบญัชี 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การจดัการโลจิสติกส์) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
- กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
   (การประชาสมัพนัธ์) 
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  
(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์) 

- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 

- 
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ผู้บริหารคณะวทิยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

            อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช                  อาจารย ์ไพโรจน์  ร่มบารมี 
                      ผูช่้วยคณบดี            ผูช่้วยคณบดี 
 
 
 
 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท์ 
คณบดี 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
รองคณบดี 

 

   อาจารยจ์นัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา 
รองคณบดี 

  

อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง 
รองคณบดี 
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คณาจารย์คณะวทิยาการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

ผศ.ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท ์

ผศ.ดร.จนัทนา  วฒันกาญจนะ 
 

    

ผศ. ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา 
 

  

 

ดร.ปาริชาติ  ข  าเรือง  ดร.ไพรัช  มากกาญจนกลุ 

  

  

อ.พิมพน์ารา  พิบูลจิระกานต ์
 

อ.วนัเพญ็  คงวฒันกลุ 
 

  

 
 

ผศ.ศกัด์ิชยั  สหกลุบุญญรักษ ์ ผศ.ดร.สมใจ  บุญทานนท ์
 

 

ผศ.ดร. สุกรี  แกว้มณี 

อ. ดร.สุชาดา  แสงดวงดี ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน ์
 

รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ์ 

ผศ. ดร. เยาวภา  บวัเวช 

ผศ.ดร.กฤติยา  รุจิโชค 
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อ.ดร.ฉตัรประมณฑ ์ภูติจนัทร์ 

อ.แพรวพรรณ  ตรีชั้น 
 

 

 
 

  

 

อ.นุสรา  เจนลาภวฒันกลุ 

 
 

  

 

   

อ.พงษส์นัต์ิ  ตนัหยง 
 

อ.ณชัชา  ศิรินธนาธร 
 

อ.ชญาพรรธณ์  เนตรโพธ์ิแกว้ 
 

อ.ดวงใจ  คงคาหลวง 

 

อ.วรีกิจ  อุฑารสกลุ 

อ.ร่มเกลา้  ศิลธรรม 

 

อ.เดช ธรรมศิริ 

อ.จนัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา 

 

 อ. ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 
 

อ.ผอ่งใส  สินธุสกลุ 
 

อ.พิชามญชุ ์ เลิศวฒันพรชยั 
 

อ.สิริพงศ ์ ไชยชนะ 

ผศ.วรญา   ทองอุ่น 
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อ.สุทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ 
 

  

 

อ.ณฐัชามญฑ ์ ศรีจ าเริญรัตนา 

 

อาจารย ์ดร.แสงแข  บุญศิริ 

  
อ. กสมล  ชนะสุข 

 

อ.ขวญัยพุา  ศรีสวา่ง 

 

อ. สมใจ  เภาดว้ง 

 

 

อ.พนัธิการ์  วฒันกลุ   

 

อ.สมพล  สุขเจริญพงษ ์

 

อ.อฎัศณี  เพียรเจริญวงศ ์

 

 

   

อ.พงศส์ฎา  เฉลิมกล่ิน 

อ.วรีศกัด์ิ   นาชยัดี อ.ศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ 

อ. กิตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบูิลย ์ อ. ธนพล   ฐานาริยชยั อ. ไพโรจน์   ร่มบารมี 

อ.กนกพชัร  วงศอิ์นทร์อยู ่
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อ.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง 
 

 

อ.หรรษา   คลา้ยจนัทร์พงษ ์

 

อ. มาลินี  นาคใหญ่ 

 

 

อ.วมิลรัตน์ ศรีรัตนกลุ 

อ.ธนาณติั กลา้หาญ 

 
 

 

อ.ดร.ดารินทร์  โพธ์ิตั้งธรรม 

อ 

  

อ.จนัจิราภรณ์ ปานยนิดี 

อ.ดร.สุเมธี วงศศ์กัด์ิ อ.กรภทัร์  จิตจ านงค ์

อ 

 

อ 

 

 

 
 

อ.ถิ ไม เลียน โดะ 

อ.ชลหมู่ พุม่เทียน อ.วลัลภา วชิะยะวงศ ์

อ.ภาวนา บ ารุงสุข 

 
 

 

 
 .                 

 

อ.บุษบงค ์สุวรรณะ 
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บุคลากรคณะวทิยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

นางสุวรรณี  วชิยัค าจร 
 

นางสาวลกัขณา    อินทาปัจ 
 

นางสาวอุทยัวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์ 

  

 

  

นางสาวสุกญัญา  แต่งตามพนัธ์ 
 

นายสรวชิ   พนัธ์ุแจ่ม 
 

นางสาคร   ปราสาร 

 

  

นางสาวสร้อยมณี   เดชะ 

นางสาวจนัทิมา ชาวนาฟาง นางสาวพิสมยั กบุแกว้ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจัดการ 
 
คณบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนันท์ 
รองคณบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณ ี อนิทน์จันทน์  
รองคณบดี   อาจารย์จันทนา    พงศ์สิทธิกาญจนา 
รองคณบดี   อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 
ผู้ช่วยคณบด ี อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 
ผู้ช่วยคณบด ี  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี 
 
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา             
     (การจัดการทัว่ไป) 
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น 
     (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์   
     (การตลาด)     
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล    
    (การเงินและการธนาคาร)   
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ อาจารย ์สมพล  สุขเจริญพงษ ์
    (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ อาจารยศ์านติ  ดิฐสถาพรเจริญ 
        (การจัดการโลจิสติกส์) 
ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ อาจารยก์นกพชัร  วงศอิ์นทร์อยู ่
            (ธุรกจิระหว่างประเทศ) 
ประธานโปรแกรมวชิาการบัญชี อาจารยพ์ิมพน์ารา  พิบูลจิระกานต์ 
ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เยาวภา  บวัเวช 
ผู้ประสานงานกลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์           ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัด์ิชยั  สหกุลบุญญรักษ ์
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา คณะวทิยาการจัดการ 
 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทัว่ไป) 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานโปรแกรม 

 อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรม 

  อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรม  

 อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุกรี แกว้มณี กรรมการ 

 อาจารย ์ดร. แสงแข บุญศิริ กรรมการ 

 อาจารย ์ดร.ดาริน โพธ์ิตั้งธรรม กรรมการ 

 อาจารยพ์งษส์ันต์ิ ตนัหยง กรรมการ 

 อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการ 

 อาจารยพ์งศส์ฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ 

 อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ กรรมการ 

 อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์ ประธานโปรแกรมวชิา 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ กรรมการ 

 อาจารยช์ญาพรรธณ์ เนตรโพธ์ิแกว้ กรรมการ 

 อาจารยภ์าวนา บ ารุงสุข กรรมการ 

 อาจารยพ์ิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น ประธานโปรแกรม 

 อาจารยแ์พรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 

 อาจารยจ์นัจิราภรณ์                       ปานยนิดี กรรมการและเลขานุการ 



คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 20 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

 อาจารย ์สมพล สุขเจริญพงษ ์ ประธานโปรแกรม 

 อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ รองประธานโปรแกรม 

 อาจารยณ์ัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา กรรมการ 

 อาจารยจี์รวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 

 อาจารยเ์ดช ธรรมศิริ กรรมการ 

 อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ 

 อาจารยอ์ฎัศณี เพียรเจริญวงศ ์ กรรมการ 

 อาจารยกิ์ตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 

  อาจารยก์สมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 

    อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

 อาจารยว์นัเพญ็ คงวฒันกุล ประธานโปรแกรมวชิา 

 รองศาสตราจารยโ์สรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ กรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัด์ิชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 

 อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกุล กรรมการ 

 อาจารยร่์มเกลา้ ศิลธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)  

    อาจารยศ์านติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวชิา 

 อาจารย ์ดร.สุเมธี                           วงศศ์กัด์ิ กรรมการ 

 อาจารยธ์นาณัติ กลา้หาญ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกจิระหว่างประเทศ) 

 อาจารยก์นกพชัร  วงศอิ์นทร์อยู ่ ประธานโปรแกรมวชิา 

 อาจารยว์ลัลภา                            วชิะยะวงศ ์ กรรมการ 

 อาจารยถิ์ ไม เลียน โดะ กรรมการ 

 อาจารยธ์นพล ฐานาริยชยั กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวชิาการบัญชี 

 อาจารยพ์ิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ ประธานโปรแกรมวชิา 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 

 อาจารยป์าริชาติ ข าเรือง กรรมการ 

 อาจารยว์ีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 

 อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 

  อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ 

 อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

 อาจารยบุ์ษบงค ์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  

 นายสุวฒัน์ มาศภากรณ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 นายสุกรี นิโครธางกรู กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช ประธานโปรแกรม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค กรรมการ 

 อาจารย ์ดร. สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 

 อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร กรรมการ 

 อาจารยว์ีรศกัด์ิ นาชยัดี กรรมการ 

 อาจารยก์รภทัร์ จิตตจ์  านงค ์ กรรมการ 

 อาจารยช์ลหมู่ พุม่เทียน กรรมการ 

 อาจารย ์ดร. มาริษา สุจิตวนิช กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 22 

      อาจารย์ประจ า คณะวทิยาการจัดการ 
   

   

   

รหสัรหสัรหสั    ช่ือช่ือช่ือ    ---    สกุลสกุลสกุล    ต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งทางวิชาการ    วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

516 นางกฤติยา   รุจิโชค ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นศ.ด. (การหนงัสือพิมพ)์  

6000 นางสาวกนกพชัร  วงศอิ์นทร์อยู ่  อาจารย ์ บธ.ม.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

4113 นายกรภทัร์    จิตตจ์ านงค ์ อาจารย ์ นศ.ม.(การภาพยนตร์)  

4049 นางกสมล    ชนะสุข อาจารย ์ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

5097 นายกิตติพงษ ์   ภู่พฒัน์วบูิลย ์ อาจารย ์ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

432 นาง.เกศินี   ประทุมสุวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (สหวทิยาการ)  

4024 นางสาวขวญัยพุา  ศรีสวา่ง อาจารย ์ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

5007 นางสาวจนัจิราภรณ์   ปานยนิดี อาจารย ์ บธ.ม.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  

4080 นางจนัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา อาจารย ์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)  

4036 นางจนัทนา  วฒันกาญจนะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ DMS.(Management Science)  

6016 นางจีรวรรณ    นกเอ้ียงทอง อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4105 นางสาวฉตัรประมณฑ ์  ภูติจนัทร์ อาจารย ์ Ph.D.(Economic)  

5057 นางสาวชญาพรรธณ์  เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารย ์ บธ.ม. (การตลาด) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4119 นายชลหมู่   พุม่เทียน อาจารย ์ นศ.ม.(ส่ือสารมวลชน)  

4052 นางสาวณชัชา  ศิรินธนาธร อาจารย ์ นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ)์ ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4023 นางสาวณฐัชามญฑ ์ ศรีจ าเริญรัตนา อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4101 นางสาวดาริน   โพธ์ิตั้งธรรม อาจารย ์ Ph.D.(Management)  

5063 นางสาวดวงใจ  คงคาหลวง อาจารย ์ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

7049 นายเดช  ธรรมศิริ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4117 นางถิ ไม เลียน   โดะ อาจารย ์ Master of Arts  

4006 นายธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ DMS. (Management Science)  

5060 นายธนพล   ฐานาริยชยั อาจารย ์ บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

4064 นายธนาณติั  กลา้หาญ อาจารย ์ บธ.ม.(การจดัการโลจิสติกส์)  

6038 นางนุสรา  เจนลาภวฒันกลุ อาจารย ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  

5051 นางสาวบุษบงค ์ สุวรรณะ อาจารย ์ บธ.ม. (การบญัชี)  

4058 นางสาวปาริชาติ  ข  าเรือง อาจารย ์ Ph.D.(Management)  

4044 นางสาวผอ่งใส   สินธุสกลุ อาจารย ์ บธ.ม. (การบญัชี)  

5033 นายพงศส์ฎา  เฉลิมกล่ิน อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

6089 นายพงษส์นัต์ิ    ตนัหยง อาจารย ์ บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

5046 นางสาวพนัธิการ์  วฒันกลุ อาจารย ์ วท.ม.(การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4051 นางสาวพิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั อาจารย ์ บธ.ม. (การตลาด) ศึกษาต่อปริญญาเอก 
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รหสัรหสัรหสั    ช่ือช่ือช่ือ    –––    สกุลสกุลสกุล    ต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งทางวิชาการ    วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

4050 นางพิมพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์ อาจารย ์ บธ.ม (การบญัชี)  

2080 นางแพรวพรรณ   ตรีชั้น อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)  

4033 นายไพรัช            มากกาญจนกลุ   อาจารย ์  DMS. (Management Science)    

6013 นายไพโรจน์   ร่มบารมี อาจารย ์ บช.ม.     

5091 นางสาวภาวนา   บ ารุงสุข อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด)    

6053 นางสาวมาริษา    สุจิตวนิช อาจารย ์  DM.(Communication  Management)    

6036 นางสาวมาลินี     นาคใหญ่ อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)    

4031 นางเยาวภา   บวัเวช ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)    

6083 นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม อาจารย ์ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

4063 นางสาววนัเพญ็   คงวฒันกลุ อาจารย ์ พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน)    

7051 นางวรญา   ทองอุ่น ผูช่้วยศาสตราจารย ์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)    

4118 นางสาววลัลภา  วิชะยะวงศ ์ อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาดและธุรกิจระหวา่งประเทศ)    

4106 นางสาววมิลรัตน์  ศรีรัตนกลุ อาจารย ์ ศ.ม.(การเงินการธนาคาร)    

5095 นายวรีกิจ  อุฑารสกลุ อาจารย ์ บช.ม.     

5048 นายวรีศกัด์ิ  นาชยัดี อาจารย ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา)    

4025 นายศกัด์ิชยั  สหกลุบุญญรักษ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)    

4085 นายศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย ์ บธ.ม. (การจดัการโลจิสติกส์) ศึกษาต่อปริญญาเอก   

4013 นางสาวสมใจ   บุญทานนท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ DMS. (Management Science)    

7067 นางสมใจ   เภาดว้ง อาจารย ์ บธ.ม (การบญัชี)    

4007 นายสมพล  สุขเจริญพงษ ์ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)    

6085 นายสิริพงศ ์ ไชยชนะ อาจารย ์ บธ.ม.(การบริหารองคก์รและการจดัการ)    

4014 นายสุกรี  แกว้มณี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ PhD. (Business)  

4059 นางสุชาดา   แสงดวงดี อาจารย ์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)    

7065 นางสาวสุทิศา   ไพบูลยว์ฒันกิจ อาจารย ์ บธ.ม. (การบญัชี)    

4018 นางสุภาณี   อินทน์จนัทน ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ DMS. (Management Science)    

4028 นายสุวฒัน์  ฉิมะสงัคนนัท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ DMS. (Management Science)    

4116 นายสุเมธี  วงศศ์กัด์ิ อาจารย ์ Doctor of Economics(Logistics Management)    

4084 นางแสงแข   บุญศิริ อาจารย ์ D.B.A. (Management)    

4015 นายโสรัจ   กายบริบูรณ์ รองศาสตราจารย ์ พบ.ม. (การบริหารการเงิน)    

5087 นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) ศึกษาต่อปริญญาเอก 

5022 นางสาวอฎัศณี  เพียรเจริญวงศ ์  อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ)    
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อาจารย์ประจ าโปรแกรมวชิาวชิาการบริหารธุรกจิ 

(ธุรกจิระหว่างประเทศ) 
   

   
รหัส ช่ือ – สกุล 
6000 อาจารยก์นกพชัร   วงศอิ์นทร์อยู ่
5060 อาจารยธ์นพล      ฐานาริยชยั 
4118 อาจารยว์ลัลภา  วชิะยะวงศ์ 
4117 อาจารยถิ์ ไม เลียน   โดะ 
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อาจารย์พเิศษโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ 
(ธุรกจิระหว่างประเทศ) 

 
   

   

รหสั ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา 

 นายพนัธนนัท ์  พาชีครีพาพล M.I.B.(Australia) 
 ดร.ผสุดี             พลสารัมย ์ D.B.A. Adminstration(JDBA) 
 ดร.วรรณรัตน์    วฒันานิมิตกูล Ph.D.Docter of Education USA 

 นายวจิิตร      สุพินิจ M.A.(Econ)Hons USA 

 นายอ านวย     แกว้ใส บธ.ม.(การตลาด) 

   

   
เจ้าหน้าทีค่ณะวทิยาการจัดการ 
1.  นางสุวรรณี วชิยัค  าจร  ผูช่้วยเลขานุการคณะฯ 
2.  นางสาวลกัขณา อินทาปัจ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
3.  นางสาวอุทยัวรรณ รุ้งทองนิรันดร์ เจา้หนา้ท่ีควบคุมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
4.  นางสาวสุกญัญา แต่งตามพนัธ์  เจา้หนา้ท่ีพิมพดี์ด 
5.   นายสรวชิ  พนัธ์แจ่ม  เจา้หนา้ท่ีประจ าห้องปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ 

6. นางสาวสร้อยมณี       เดชะ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
 

นักจัดการอาคารคณะวทิยาการจัดการ 
นางสาคร  ปราสาร  นกัจดัการอาคารคณะวทิยาการจดัการ 
นางสาวพิสมยั กุบแกว้  นกัจดัการอาคารคณะวทิยาการจดัการ 
นางสาวจนัทิมา ชาวนาฟาง  นกัจดัการอาคารคณะวทิยาการจดัการ 
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อาจารย์ทีป่รึกษาภาคปกติ 
 

หมู่เรียน โปรแกรมวชิา อาจารย์ทีป่รึกษา 

54/66 นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพนัธ์) อาจารยณ์ชัชา  ศิรินธนาธร 

54/67 นิเทศศาสตร์(วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) อาจารยว์ีรศกัด์ิ  นาชยัดี 

54/68 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ผศ.ดร.กฤติยา  รุจิโชค 

54/76 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยด์ร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา 

54/77 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยจ์นัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา 

54/78 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยด์วงใจ  คงคาหลวง 

54/79 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ 

54/80 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยด์ร.ดารินทร์  โพธ์ิตั้งธรรม 

54/81 การบริหารธุรกิจ(การตลาด) ผศ.ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท ์

54/82 การบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ์ 

54/83 การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ ผศ.วรญา  ทองอุ่น 

54/84 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อ.ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

54/85 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารยส์มพล  สุขเจริญพงษ ์

54/86 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารยก์สมล  ชนะสุข 

54/87 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารยม์าลินี  นาคใหญ่ 

54/88 การบริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) อาจารยก์นกพชัร  วงศอิ์นทร์อยู ่

54/89 การบริหารธุรกิจ(การจดัการโลจิสติกส์) อาจารยศ์านติ  ดิฐสถาพรเจริญ 

54/90 การบญัชี อาจารยสุ์ทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ 

54/91 การบญัชี อาจารยสุ์ทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ 

54/92 การบญัชี ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 

54/100 การบริหารธุรกิจ(การจดัการโลจิสติกส์) อาจารยธ์นาณัติ  กลา้หาญ 

54/102 การบริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) อาจารยว์มิลรัตน์  ศรีรัตนกลู 
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อาจารย์ทีป่รึกษาภาค กศ. พป. 
 

 
 

 
 
 
 

หมู่เรียน โปรแกรมวชิา อาจารย์ทีป่รึกษา 

15.2 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยจ์นัทนา   พงศสิ์ทธิกาญจนา 

15.3 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยพ์งษส์ันต ์ ตนัหยง 

15.4 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารยก์สมล  ชนะสุข 

15.5 การบญัชี อาจารยพ์ิมพน์ารา  พิบูลจิระกานต์ 

15.6 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพนัธ์) อาจารยณ์ชัชา  ศิรินธนาธร 

15.16 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยผ์อ่งใส  สินธุสกุล 

15.17 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยด์วงใจ  คงคาหลวง 

15.19 การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) อาจารยห์รรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์
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ปรัชญา พนัธกจิ   

และวตัถุประสงค์ของโปรแกรมวชิา 
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ปรัชญา 
 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและจริยธรรมด้านการ
บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ เพื่อสนบัสนุนธุรกิจทอ้งถ่ินใหพ้ฒันาสู่การคา้ระหวา่งประเทศ 

 

วสัิยทัศน์ 
 

 ผลิตบณัฑิตแ ละบริการวิชาการ พฒันาวิจยัองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจระหว่างประเทศของ
ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจระดบัสากล 

 

พนัธกจิ 
       
     1.  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมในดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศเพื่อทอ้งถ่ิน 
 2.  วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาสู่ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 3.  บริการวชิาการและโอกาสทางการศึกษาดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศให้แก่ทอ้งถ่ิน 
 4.  เสริมสร้างจริยธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

วตัถุประสงค์ของโปรแกรมวชิา 

 
        1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
       2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะเฉพาะทางในวิชาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี  มีจริยธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
       4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสอดคลอ้งตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้องคค์วามรู้เพื่อศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป  
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ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโปรแกรมธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

  โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  สังกดัคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม    ในปีการศึกษา  2552  ไดอ้นุมติัใหเ้ปิดรับนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขา
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  ปริญญาตรี  4  ปี คือ ภาคปกติ  และ ภาค กศ.พป.   
 

คุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ 
 

โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์
เรียกวา่  SMART  LOCAL  EXPORTER  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านลกัษณะ 

1. บณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ดา้น
ธุรกิจทอ้งถ่ินมุ่งสู่ธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
2. บณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ดา้น
ภาษาองักฤษและจีน 
3. บณัฑิตเป็นผูมี้
กระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ตลอดเวลา อยา่ง
ต่อเน่ือง  

1. บณัฑิตมีทกัษะดา้นธุรกิจ
ทอ้งถ่ินมุ่งสู่ธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
2. บณัฑิตเป็นผูมี้ทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษและจีน 
3. บณัฑิตมีทกัษะทางธุรกิจ 

1. บณัฑิตเป็นผูมี้จริยธรรม และ
คุณธรรม 
2. บณัฑิตมีบุคลิภาพท่ีดี 
3. บณัฑิตเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดี 
4. บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความ
รับผดิชอบสูง 
5. บณัฑิตเป็นผูท่ี้กลา้คิดกลา้
ตดัสินใจ  
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วธีิการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
ของโปรแกรม 
กจิกรรมพเิศษ   

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
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วธีิการเรียนรู้ 
ตามธรรมชาติของโปรแกรม 
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กจิกรรมพเิศษของโปรแกรมวชิา 
ธุรกจิระหว่างประเทศ 

 
1.   มีหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ในรูปแบบต่อไปน้ี 

1.1  ภาคปกติ 
1.2  ภาค กศพป. 

หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้การสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ การจดัการเรียนรู้มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
หลกัสูตรจะเนน้การสร้างทกัษะ ความช านาญ เช่ียวชาญเฉพาะดา้น สามารถน าความรู้ประยกุตใ์ช้
เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจระหวา่งประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกประสบการณ์จริงและการดู
งานนอกสถานท่ี ใชส่ื้อการเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 
 2.  มีผลการวจิยัทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและวงการ
วชิาการทัว่ไปอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 3.  มีโครงการบริการทางวชิาการแก่ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 4.  มีกระบวนการศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ และพฒันาเทคโนโลยทีางธุรกิจระหวา่ง
ประเทศควบคู่กบัการถ่ายทอดผา่นส่ือต่างๆสู่ทอ้งถ่ิน 
 5.  มีกิจกรรมร่วม สนบัสนุน และบ ารุงรักษานวตักรรม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีดี
งามทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 6.  ส่งเสริมการท าธุรกิจทอ้งถ่ินในรูปแบบธุรกิจแบบพอเพียงท่ีสามารถพฒันาสู่ธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
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ต าแหน่งงานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

1. การประกอบอาชีพในองคก์ารธุรกิจและอาชีพอิสระ 
-  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
- ผูป้ระกอบการดา้นน าเขา้และส่งออก  (Exporter and Importer) 
- พนกังานบริษทัน าเขา้และส่งออก หรือในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ผูใ้หบ้ริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ  เช่น รับจดั Event, 

Trade Fair, Trade Promotion, Trade Exhibition 
2. ประกอบอาชีพในองคก์ารรัฐวสิาหกิจ 

- พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออก (EXIM 
BANK ) , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
ธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นตน้ 

- พนกังานหน่วยงานสถาบนัการศึกษา เช่น นกัวจิยั ,อาจารยโ์รงเรียน 
3. ประกอบอาชีพในภาคราชการ 

- พนกังานหน่วยงานราชการ  กระทรวงพาณิชย,์ กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา,  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เป็นตน้ ในต าแหน่ง เช่น 

 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 3 
 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 3 
 นกัวชิาการเงินและบญัชี 3 (กรณีทีเรียนบญัชี 6 หน่วยกิต) 
 นกัวชิาการพาณิชย ์3 
 นกัวชิาการอุตสาหกรรม 3 
 นกัวชิาการประกนัภยั 3 
 เจา้หนา้ท่ีการฑูต 3 
 นกัวชิาการขนส่ง 3 
 นกัวจิยั 3 
 นกัวชิาการศึกษา 3 
 นกัวชิาการน าเขา้และส่งออก 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวชิา 
แผนการเรียน 

แบบบันทกึผลการเรียน 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรโปรแกรมวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 
 
 

โปรแกรมธุรกจิระหว่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี  (4 ปี) 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ

ดา้นบริหารธุรกิจระหว่างประเทศทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะเฉพาะทางใน
วิชาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใชป้ระกอบอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี  มีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและสอดคล้องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   
              5.  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีองค์ความรู้เพื่อศึกษา
ต่อในระดบัสูงต่อไป  
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
140  หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 
1.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกติ 
 -  กลุ่มวชิาภาษา   บงัคบั                   9     หน่วยกิต 
       -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   บงัคบั   
          6   หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์     บงัคบั     
          6 หน่วยกิต 
ข้อก าหนดเฉพาะ    ให้ เ ลือก เ รี ยนในก ลุ่มวิช า
วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์อีก 6 หน่วยกิต และเลือก
ในกลุ่มวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 

2.  หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า             104  หน่วยกติ 
 -  วชิาแกน                                       51 หน่วยกิต 
 -  วชิาเฉพาะดา้น/วชิาเอก                45 หน่วยกิต  
               - วชิาบงัคบั จ านวนไม่นอ้ยกวา่  33  หน่วยกิต 
               - วชิาเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่   12  หน่วยกิต 
 -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ      8 หน่วยกิต  
3.   หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกติ  
 6 หน่วยกิต  
การจดัการเรียนการสอน 
1.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ  น(ท-ป-ค) 
กลุ่มวชิาภาษา ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  9   หน่วยกิต  
รายวชิาบังคบั 
1500105   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร        3(3–0-6) 

 Thai for Communication 
1500106   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร        3(3–0-6) 

  English for Communication  
1500107  ภาษาองักฤษเพ่ือทกัษะการอ่าน                                                                 

English for  Reading  Skills             3(3–0-6) 
 

รายวชิาเลอืก     
1500108   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                 3(3-0-6) 

 Chinese  for  Communication 
1500109 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6) 
 Japanese  for  Communication 
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6) 
                Korean  for  Communication 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสงัคมและ

วฒันธรรม             3(3-0-6) 
Chinese  for  Socio-cultural  
Communication 
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1500112 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงสงัคมและ
วฒันธรรม             3(3-0-6) 
Japanese  for  Socio-cultural     
Communication 

1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงสงัคมและ
วฒันธรรม             3(3-0-6) 
Korean  for  Socio-cultural  Communication 

1500114 สนทนาภาษาจีนในการท างาน          3(2-2-5) 
 Chinese  Conversation  for  Work 
1500115  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในการท างาน     3(2-2-5) 

Japanese  Conversation  for  Work 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการท างาน    3(2-2-5)  

   Korean  Conversation  for  Work 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใหเ้รียนไม่นอ้ย
กวา่ 6 หน่วยกิต  
รายวชิาบังคบั 
2000103  จริยธรรมและทกัษะชีวติ 3(3–0-6) 

Ethics  and  Life  Skills 
2500105  วถีิไทยและวถีิโลก  3(3–0-6) 

Thai and  World  Life Style 
 

รายวชิาเลอืก 
2000104  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(3–0-6) 
 Aesthetics for Life 
2000105 จิตวทิยาและการพฒันาตน 3(3-0-6) 
 Psychology  and  Self – Development 
2500106  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3–0-6) 

Man  and  Environment 
2500107 ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6) 

Dhavaravadee  Studies 
2500108 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

Laws  in  Daily  Life 
 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ใหเ้รียนไม่นอ้ย
กวา่ 6 หน่วยกิต 
รายวชิาบังคบั 
4000109  สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้            3(2-2-5) 
Information  and  Information 
Technology  for  Learning 

4000110 การคิดและการตดัสินใจ          3(2-2-5) 
 Thinking  and   Decision Making 
ข้อก าหนดเฉพาะ  

ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์อีก   
6  หน่วยกิต 
 
รายวชิาเลอืก 
4000111 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ        3(3-0-6) 
 Science  for  Quality  of  Life 
4000112 วทิยาศาสตร์การกีฬาและนนัทนาการ3(2-2-5) 

 Sports  Science  and  Recreation 
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั           3(3-0-6) 
 Mathematics  in  Daily  Life 
4000114 เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั            3(2-2-5) 
 Technology in  Daily  Life 
4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศ            3(2-2-5) 
 Information  Technology 
 
 ข้อก าหนดทัว่ไป   ใหเ้ลือกเรียนในกลุ่มวชิา
ใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่  3   หน่วยกิต   
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ 104    หน่วยกติ 
 2.1 วชิาแกน    51   หน่วยกติ 
รายวชิาบังคบั 51   หน่วยกติ   

1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
Business  English 1 

3(3-0-6) 

1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 
Business  English 2 

3(3-0-6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ 
Business  Laws 

3(3-0-6) 

3521101 หลกัการบญัชีชั้นตน้ 1 
Principles  of  Accounting 1 

3(2-2-5) 

3521102 หลกัการบญัชีชั้นตน้ 2 
Principles  of  Accounting 2 

3(2-2-5) 

3522301 การบญัชีเพื่อการจดัการ 
Managerial  Accounting 

3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business  Finance 

3(3-0-6) 

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 
Business  Taxation 

3(3-0-6) 

3541101 หลกัการตลาด 
Principles  of  Marketing 

3(3-0-6) 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing  Management 

3(3-0-6) 

3561101 องคก์ารและการจดัการ 
Organization  and  Management 

3(3-0-6) 

3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3562307 การบริหารการผลิต 
Production  Management 

3(3-0-6) 

3564201 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic  Management 

3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Micro-Economics I 

3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macro-Economics I 

3(3-0-6) 

 

 

4112105 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics 

3(3-0-6) 

 

2.2 วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก      45 หน่วยกติ 

รายวชิาบังคบั   33  หน่วยกติ 

1551613 ภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่งประเทศ 1 
English for International Business 1 

3(3-0-6) 
 

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3(3-0-6) 

3534101 การ เ งินและการธนาคารระหว่าง
ประเทศ 

International Finance and Banking 

3(3-0-6) 
 

3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

3632501 หลกัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Principles  of  International Business 

3(3-0-6) 

3632502 การตลาดระหวา่งประเทศ  
International Marketing 

3(3-0-6) 

3633501 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ
Global  Business Management 

3(3-0-6) 

3633502 การจดัการเพ่ือการส่งออกและน าเขา้ 
 Export and Import Management 

3(3-0-6) 

3633503 ผูส่้งออกทอ้งถ่ินกบัธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ    
Local  Exporter and International 
Business 

3(3-0-6) 

3633901 วจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ  
International Business Research 

3(3-0-6) 

3634902 สมัมนาการจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
Seminar in International Business 
Management 

3(3-0-6) 
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รายวชิาเลอืกให้เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ                                        

1551614 ภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่งประเทศ 2 
English for International Business 2 

3(3-0-6) 

3523301  การบญัชีและภาษีระหวา่งประเทศ 
International Accounting and 
Taxation 

3(3-0-6) 

3603601 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
Electronic  Commerce 

3(2-2-5) 

3611101 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

Logistics and Supply Chain 
Management 

3(3-0-6) 

3633201 เศรษฐศาสตร์ทางเลือกกบัธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ  
Alternative  Economics and 
International Business 

3(3-0-6) 

3633301 การจดัการองคก์ารต่างวฒันธรรม 

Cross Cultural Organization 
Management 

3(3-0-6) 

3633302 กลยทุธ์ผูป้ระกอบการระหวา่งประเทศ
Strategies of  International  
Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

3633303 การเจรจาธุรกิจระหวา่งประเทศ                           
Negotiation for International 
Business 

3(3-0-6) 

3633504 ธุรกิจระหวา่งประเทศในกลุ่มเอเชีย
และแปซิฟิค    
International Business of Asian  and  
Pacific  Countries   

3(3-0-6) 

3633505 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคาระหวา่ง
ประเทศ   
International Product and Price 
Management 

3(3-0-6) 

3633506  การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
Business  Process  Design 

3(3-0-6)
  

 

3633507 การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย – จีน
Business Management between Thai 
and Chinese 

3(3-0-6) 

3633508  การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย – 
เวยีดนาม    
Business Management between Thai 
and Vietnamese 

3(3-0-6) 

3633509 การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย – 
อินเดีย    
Business Management between Thai 
and Indian 

3(3-0-6) 

3633510 องคก์ารธุรกิจกบัความรับผิดชอบต่อ
สงัคม    
Business Organization and Corporate   
Social  Responsibility (CSR) 

3(3-0-6) 

 

2.3 วชิาพืน้ฐานวชิาชีพและวชิาชีพ   8  หน่วยกติ  

3633801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
Preparation for   Cooperative  
Education 

2(90) 

3634802 สหกิจศึกษา 
Cooperative  
education 

6(540) 

 
3.หมวดวชิาเลอืกเสรี 6      หน่วยกติ 
 ให้ เ ลื อ ก เ รี ยน ร า ย วิ ช า ใ ด  ๆ  ใ นหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลว้  
               

************ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหว่างประเทศ) 
 

 
1500105 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

Thai for Communication 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยใหส้ามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพ่ือจบัใจความ
ส าคญั อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยาย
ความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  และน าเสนอผล
การสืบคน้โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทาง
ภาษา 
 
1500106 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร   3(3-0-6) 

English for Communication 
การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั การทักทาย 
การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู ้อ่ืน  การ
ขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ 
การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเช้ือ
เชิญและการให้ค  าแนะน า การบรรยายลักษณะ
บุคคลและส่ิงของ การถามและการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ี การซ้ือขายสินคา้และการบริการ การแสดง
ความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศพัท ์
 
1500107ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการอ่าน  3(3-0-6) 

English for Reading  Skills 
การพฒันาทกัษะการอ่าน การใชพ้จนานุกรมช่วยใน
การอ่าน การอ่านเพ่ือหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ การอ่าน
ส่ือส่ิงพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านค าสั่งทั่วไป 
เทคนิคการอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญั การอ่านเพ่ือ
เขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ม    
ต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 
 

 
1500108 ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

Chinese  for  Communication 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การลา การแนะน า
ตนเองและผูอ่ื้น การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 
การสั่งอาหาร เคร่ืองด่ืม การซ้ือของ การถามตอบ
ขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่าน
ป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500109 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

Japanese  for  Communication 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าว ัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะน าตนเองและผูอ่ื้น การกล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษ การสั่งอาหาร เคร่ืองด่ืม การซ้ือของ การถาม
ตอบขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การ
อ่านป้ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500110 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

Korean  for  Communication 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าว ัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะน าตนเองและผูอ่ื้น การกล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษ การสั่งอาหาร เคร่ืองด่ืม การซ้ือของ การถาม
ตอบขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การ
อ่านป้ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
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1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและ
วฒันธรรม  3(3-0-6) 
Chinese  for  Socio-cultural   
Communication 

การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกับความรู้
พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็นอยู่  ว ันส าคัญ ความเ ช่ือ 
วฒันธรรม ประเพณีของชาวจีน และกรณีท่ีควร
หลีกเล่ียงในการส่ือสารกบัชาวจีน 
 
1500112 ภาษาญี่ปุ่ นเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและ

วฒันธรรม  3(3-0-6) 
Japanese  for  Socio-cultural   
Communication 

การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกับความรู้
พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็นอยู่  ว ันส าคัญ ความเ ช่ือ 
วฒันธรรม ประเพณีของชาวญ่ีปุ่น และกรณีท่ีควร
หลีกเล่ียงในการส่ือสารกบัชาวญ่ีปุ่น 
 
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและ

วฒันธรรม  3(3-0-6) 
Korean  for  Socio-cultural   
Communication 

การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกับความรู้
พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็นอยู่  ว ันส าคัญ ความเ ช่ือ 
วฒันธรรม ประเพณีของชาวเกาหลี และกรณีท่ีควร
หลีกเล่ียงในการส่ือสารกบัชาวเกาหลี 
 
1500114 สนทนาภาษาจนีในการท างาน  3(2-2-5) 

Chinese  Conversation  for  Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูดภาษาจีนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ การ
อธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอขอ้มูล 
การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การ

สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการสนทนาขณะท างาน การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 
 
1500115สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในการท างาน  3(2-2-5) 

Japanese  Conversation  for  Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญ่ีปุ่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ การ
อธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอขอ้มูล 
การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการสนทนาขณะท างาน การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 
 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลใีนการท างาน 3(2-2-5) 

Korean  Conversation  for  Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ การ
อธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอขอ้มูล 
การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการสนทนาขณะท างาน การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 
 
2000103   จริยธรรมและทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 

Ethics and  Life  Skills 
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑต์ดัสินคุณค่า
ทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบันตามหลักปรัชญา 
และศาสนธรรม การพฒันาทกัษะชีวิตในดา้นต่าง ๆ 
การด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย การสร้าง
วินัยและความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การ
สร้างภูมิคุม้กนัทางจิต มรรควธีิเพ่ือชีวติท่ีเป็นสุข 
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2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ    3(3-0-6) 

 Aesthetics for  Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์แห่งชีวิตในเชิงการ
คิด สุนทรียศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์       
ดุริยางคศิลป์ และศิลปการแสดง เพ่ือให้เกิดความ
ซาบ ซ้ึ ง แล ะได้น า ม า ซ่ึ งป ระสบการ ณ์ด้ า น
สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติโดยการรับรู้ดว้ยศาสตร์แห่ง
การได้ยิน ได้พบเห็นของจริงและได้สัมผัสตาม
แนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้ น ๆ  การ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างทางสุนทรียศาสตร์ของ
ศิลปะแต่ละแขนง ในเร่ืองของความงาม 
 
2000105 จติวทิยาและการพฒันาตน  3(3-0-6) 

Psychology  and  Self-Development 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม 
การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพฒันา
ตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วฒันธรรม มนุษยสัมพนัธ์ มารยาทและการสมาคม 
การสร้างเสริมกลุ่มและทีมงาน การด ารงชีวิตอยูใ่น
สงัคมอยา่งมีความสุข 
 
2500105 วถิีไทยและวถิีโลก  3(3-0-6) 

Thai and World Life Style 
วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย 
โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีส่งเสริมการปรับตวัและการด าเนินวิถี
ชีวติแบบไทย การวเิคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนั 
เพื่อความเขา้ใจการพฒันาและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตวัของไทย
ในสงัคมโลก 
 
 
 

2500106 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
Man  and  Environment 

ค ว ามส า คัญขอ งท รัพ ย าก ร ธร รมช า ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แวดล้อม  คว ามหลากหลายท า ง ชี วภ าพ 
วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  
ค ว ามสั มพัน ธ์ เ ชิ ง ร ะบบระหว่ า งม นุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม  การจัดการท รัพยากรโดย เน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริ 
 
2500107 ทวารวดศึีกษา  3 (3-0-6) 

Dhavaravadee  Studies 
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองในสมยัทวารวดี ความเจริญและความ
เส่ือมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความส าคญัของ
อารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีต่อจงัหวดันครปฐมและ
ประเทศไทย 

 

2500108 กฎหมายในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 

Laws  in  Daily  Life 

ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กับชีวิตและปรากฏการณ์ทางสังคม 
หลกัสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
หลกักฎหมายนิติกรรมสัญญา หลกักฎหมายซ้ือขาย 
เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ กูย้ืมเงิน ค ้ าประกนั หุ้นส่วนและ
บริษัท หลักทั่วไปเ ก่ียวกับกฎหมายอาญา การ
ประยกุตแ์ละบูรณาการใชก้ฎหมายใหไ้ดเ้ป็นผลจริง
ในการประกอบวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 

 
 
 
 
 



คณะวทิยาการจดัการ 43 

4000109   สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เพือ่การเรียนรู้    3(2-2-5) 

Information Usage and Information  
Technology  for  Learning 

ความหมายความส าคญัของการรู้สารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศและการบริการ กลยุทธ์และทักษะการ
คน้สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ดว้ยเทคโนโลยี การ
ใชฐ้านขอ้มูลสารสนเทศและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือการน าไปใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้และ
การเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและ
จริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
4000110  การคดิและการตดัสินใจ             3(2-2-5) 
 Thinking  and  Decision Making 
การพฒันาทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดแบบตา่ง 
ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เ ช่น การคิดเชิง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตัดสินใจ องค์ประกอบในการ
ตดัสินใจ กระบวนการตดัสินใจ การประยกุตก์ารคิด
และการตดัสินใจไปใชใ้นชีวติ 
 
4000111  วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science  for    Quality  of  Life 
ความหมาย ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
คุณภาพชีวติ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติ
ของชีวิต ระบบการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ
ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ก า ร ใ ช้ห ลัก วิ ท ย า ศ าสต ร์  ค ว า ม
สมเหตุสมผลเพ่ือการด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
 
 
 

4000112  วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
Sports  Science  and  Recreation      
3(2-2-5) 

หลกัการและประโยชน์ของการออกก าลงั การสร้าง
เสริมสมรรถภาพร่างกายและการออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
หลกัการและประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ การ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
การเล่นกีฬา 
 
4000113  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 Mathematics  in  Daily  Life 
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด การประยกุต์ใชค้ณิตศาสตร์
ในวชิาชีพต่าง ๆ 
 
4000114  เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  3(2-2-5) 
 Technology  in  Daily  Life 
พฒันาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้น
องคก์าร ส านกังาน และครัวเรือน การเลือกบริโภค
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในชีวิตประจ าว ัน การ
ประหยัดพลังงาน ท่ีไม่ก่อให้ เ กิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ขดัต่อศีลธรรมทั้ งเทคโนโลยีด้าน
วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและเป็นพ้ืนฐานเชิงธุรกิจ 
 
4000115  เทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information  Technology 
บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้เก่ียวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและส่ือประสม การใช้
งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ท่ี
จ าเป็นต่อวชิาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสาร 
การสร้างเวบ็ไซต ์
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1551613   ภาษาองักฤษธุรกจิระหว่างประเทศ 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   จริยธรรมทางธุรกจิ     3 (3-0-6) 
                  Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม เหตุผลท่ีธุรกิจตอ้ง
มีจริยธรรมและการสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ 
เน้นจ ริยธรรมของผู ้ประกอบการ  ผู ้บ ริหาร  
พนกังาน  ใหเ้กิดความรู้ ความสามารถทกัษะ เจตคติ
ท่ีดีต่อการมีจริยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างและ
ส่งเสริมจริยธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและ
ผูบ้ริโภคโดยใชก้รณีศึกษาประกอบ 
 
3534101    การเงนิและการธนาคารระหว่างประเทศ 
    3 (3-0-6) 
                  International  Finance and  Banking    
ศึกษาสภาพแวดล้อมของตลาดการเงินและการ
ธนาคารระหว่างประเทศ บทบาทของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ทฤษฏีและระบบอัตรา
แลกเปล่ียน  ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ และ
ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ การจัดการการเงิน
ระหว่างประเทศ การจัดหาเ งินทุน และการ
เคล่ือนย้ายทุนระหว่างประเทศของธุรกิจ  การ
จัดการความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน การบริหาร
สภาพคล่อง การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
การวิ เคราะห์การลงทุนและธนาคารระหว่าง
ประเทศ 

3593301   การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
    Quantitative  Analysis 
   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่นมาก่อน  :  
                  4112105   สถิติธุรกิจ  
ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจ และประโยชน์ของ
การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือช่วย
ในการตดัสินใจ  ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการ
ตดัสินใจ (Decision  Trees)       ตวัแบบเชิงสินคา้   
คงคลงั (Inventory  Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
(Linear  Programming) เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตวัแบบของ
มาร์กอฟ (Marcok  Model) ทฤษฎีเกม (Game  
Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจ าลอง
เหตุการณ์ (Simulation) 

 
3632501  หลกัการธุรกจิระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Principles  of  International   Business 
ศึ กษ าแนว คิด  ทฤษ ฏี  ป ระวัติ ค วา ม เ ป็นมา 
พฒันาการและลกัษณะการด าเนินงาน กระบวนการ
ของธุรกิจระหวา่งประเทศ  ทฤษฏีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ  
องค์ประกอบ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติ 
เส้นทางการ เค ล่ือนย้านสินค้าจ ากท้อง ถ่ิน สู่
ต่างประเทศ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจทอ้งถ่ินกบั
ธุรกิจระดบันานาชาติ 
 
3632502  การตลาดระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
   International   Marketing 
ศึกษาความหมาย   ความส าคญัของการด าเนินงาน
การตลาดระหวา่งประเทศ ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
สร้างกลยุท ธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด วิเคราะห์
สาระส าคัญและขอบเขตของการตลาดระหว่าง
ประเทศ การแบ่งส่วนของตลาด      การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การวเิคราะห์คู่แข่งระหวา่งประเทศ  
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3633501  การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
    3 (3-0-6) 
  Global  Business  Management 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการ ตั้ งแต่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์เป้าหมาย 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  ตลาดเงินตรา ดุลการคา้ และ
ดุลการช าระเงิน  โครงสร้างระบบการคา้ เพื่อน ามา
วางแผน ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ  
 
3633502   การจดัการเพือ่การส่งออกและน าเข้า 
   3 (3-0-6) 
                  Export and   Import  Management 
ศึกษาหลักการ  กฏหมาย  ระ เ บียบ  ข้อบังคับ 
กฏเกณฑ์ ขั้นตอนการส่งออกและน าเขา้ตลอดจน
ระเบียบพิธีการศุลกากร การท าสัญญาซ้ือขาย การ
ช าระเงิน เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ สินเช่ือเพื่อการ
ส่งออก  กระบวนการตดัสินใจเลือกตลาดและสินคา้ 
เทคนิควิธีการค านวณตน้ทุน และการตั้งราคา การ
บรรจุภัณฑ์ กาส่งเสริมการขาย การขนส่ง การ
ประกยัภยั และการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือการส่งออก
และน าเขา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3633503 ผู้ส่งออกท้องถิ่นกบัธุรกจิระหว่างประเทศ
   3 (3-0-6) 
                  Local   Exporter and  International   
                  Business 
ศึกษาความสัมพนัธ์และเส้นทางของผูป้ระกอบการ
ท้ อ ง ถ่ิ น สู่ ก า ร ท า ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
กระบวนการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการระดับ
ทอ้งถ่ิน การสร้างคุณภาพของสินคา้ท้องถ่ินให้ได้
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  การสร้าง
เครือข่าย(Network) และกลุ่มธุรกิจ ( Cluster) ทาง
ธุรกิจระดับท้อง ถ่ิน  ระดับชาติ  และระหว่าง
ประเทศ  และศึกษากรณีศึกษาในทอ้งถ่ิน 

3633901 วจิยัธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
  International   Business  Research 
ศึกษาถึงแนวคิด บทบาท และขั้นตอนการท าวิจัย 
โดยเน้นการวิจัยท้องถ่ินท่ี มุ่ง สู่การค้าระหว่าง
ประเทศ  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ีมีต่อการวจิยั โดยเนน้
การก าหนดปัญหา ว ัตถุประสงค์ การออกแบบ
งานวิจัยและเคร่ืองมือในการวิจัยท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล  ก ารวิ เ ค ร า ะ ห์และการแปร
ผลงานวิจยั เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ 
 
3634902 สัมมนาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6) 
  Seminar   in International  Business   
                Management 
ศึกษาถึงประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจต่างๆ และ
อภิปรายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีมีผลต่อการ
จดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  โดยมุ่งเนน้ทั้งปัญหา
ในดา้นการวางแผนการตลาด  การจดัการองค์การ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การจดัการทางการเงิน  
ข้อบังคับทางกฎหมายทั้ งในและต่างประเทศ   
ตลอดจนการกีดกันทางการค้า  เ พ่ือให้ผู ้เ รียน
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทาง
ธุร กิ จ ซ่ึ งอยู่ ใน รูปของกร ณี ศึกษา  วิ เ คร าะ ห์
สถานการณ์ของธุรกิจระหว่างประเทศจะได้รับ
คว าม รู้ จ ากก าร ถ่ ายทอดประสบการ ณ์จ าก
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
1551614   ภาษาองักฤษธุรกจิระหว่างประเทศ 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 การบัญชีและภาษีอากรระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)  

International  Accounting and 
Taxation 

ศึกษาถึงระบบมาตรฐานทางบญัชีของต่างประเทศ 
กฎระเบียบและวธีิการท าบญัชีส าหรับธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ กาจดัท างบการเงินรวม อิทธิพลของอตัรา
เงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน และอัตราภาษีระหว่าง
ประเทศต่อการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงิน 
 
3603601 การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิคส์ 3 (2-2-5) 
                Electronic  Commerce 
ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นของระบบอินเตอร์เน็ต 
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการคา้อิเล็คทรอนิกส์
และหลักการเ บ้ืองต้นในการจัดการทางธุรกิจ
รูปแบบใหม่ การคา้แบบธุรกิจกบัธุรกิจ การคา้แบบ
ธุรกิจกบัลูกคา้  การคา้แบบธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่  ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูล อิเล็กทอก
นิคส์ ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเตอร์เน็ต ระบบ
ความปลอดภัย  ปัญหาอุปสรรค  ของการค้า
อิเล็กทรอนิกส์  การพฒันาและจัดตั้งเวบ็ไซต์ การ
จดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจดัส่งสินคา้ 
การจดัการวสัดุ การขนส่งสินคา้ การศึกษาแนวโนม้
และเทคโนโลยกีารคา้อิเลก็ทรอนิคส์ในอนาคต 
 
 
 
 

3611101   การจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน
      3 (3-0-6) 
                  Logistics  and Supply  Chain  
                  Management 
ศึกษาความหมายและหลกัการจดัการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ความส าคญัของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต่อห่วงโซ่อุปทาน 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์  การ
วางแผนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
ความส าคญัของการบริการลูกคา้ การจัดการพสัดุ
และสินคา้คงคลงั การขนส่ง การบรรจุภณัฑ์และ
การจัดซ้ือ การควบคุมการปฏิบัติงาน  บทบาท
ของโลจิสติกส์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
แนวโนม้ของโลจิสติกส์โลก 
 
3633201  เศรษฐศาสตร์ทางเลอืกกบัธุรกจิระหว่าง 
                  ประเทศ  3 (3-0-6) 
  Alternative  Economics  and   
                   International  Business 
ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา ทฤษฏี
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก คือ พุทธ
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง  ความเป็นไป
ไดใ้นการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีตั้งอยูบ่น
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  คุณค่าแทแ้ละ
คุณค่าเทียมในวงจรธรุกิจระหว่าง  เปรียบเทียบ
เศรษฐศาสตร์ทางเลือกกบัระบบธุรกิจแบบทุนนิยม  
ลักษณะธุรกิจระหว่างประเทศท่ีพึงประสงค์ใน
อนาคต ธุร กิจระหว่างประเทศในฐานะเ ป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของการพฒันาแบบยัง่ยนื 
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3633301 การจดัการองค์การต่างวฒันธรรม 
        3 (3-0-6) 
 Cross  Cultural  Organization   
                Management 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ทฤษฏี การจัด
องค์การต่างวฒันธรรม พฤติกรรมและบทบาท
ผู ้บ ริโภค ในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้ งทางด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลให้
เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในด้าน
การเรียนรู้  การรับรู้  ทัศนคติ  ความเ ช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า ท่ีมีผลต่อการแบ่งส่วน
ตลาด  การก าหนดกลุ่มเป้ามาย การวางต าแหน่ง
ทางการตลาด และกลยทุธ์ทางการตลาด  
 
3633302  กลยุทธ์ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
    3 (3-0-6) 

Entrepreneurship Strategies  for 
International 

ศึกษาโครงสร้างของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ ในดา้นการจดัตั้ง การวางแผน การ
ควบคุม องค์การท่ีเ ก่ียวข้อง และกลยุทธ์ต่างๆ 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมทั้ งมีการจัดท าแผน
ธุรกิจและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับองค์การและบริษทั
ขา้มชาติ 
 
3633303 การเจรจาธุรกจิระหว่างประเทศ3     (3-0-6) 
 Negotiation  for  International   
               Business 
ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา 
ทฤษฏีหลักแนวคิด กระบวนการเจรจาในธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนวิธีการวิ เคราะห์ข้อ
ขดัแยง้และปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการ
เจรจา ความต้องการพ้ืนฐานของคู่ เจรจาการ
จดัเตรียมเอกสารหัวขอ้การเจรจา การควบคุมและ

การก ากับการค้าระหว่างประเทศ (International 
Trade Regulations) ในรูปของขอ้ตกลงสองฝ่ายและ
หลายฝ่าย               การรวมกลุ่มทางการค้า  
มาตรการการลงทุนท่ีเก่ียวกับการคา้ การเจรจาท่ี
ส าคญัส าหรับประเทศก าลงัพฒันา หลกัการของการ
ก ากับการคา้ และกรณีศึกษาของการก ากับการค้า
ในทางปฏิบติั 
 
3633504   ธุรกจิระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียและ 
                    แปซิฟิค  3 (3-0-6) 

  Internatioanl  Business of Asian  and   
  Pacific  Countries   

ศึกษาถึงการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแป
ซิฟิค การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ทางธุรกิจ ในปัจจุบันท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พลังอ านาจทาง
เศรษฐกิจของประเทศเอเชียแปซิฟิค การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและการเงิน และเขตการคา้เสรี (FTA)  
โอกาสและอุปสรรคท่ีในแต่ละประเทศ แนว
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จากกรณีศึกษา 
 
3633505  การจดัการผลติภัณฑ์และราคาระหว่าง 
                  ประเทศ  3 (3-0-6) 

 International  Product and Price  
Management 

ศึกษาถึงความหมาย บทบาทและความส าคญัของ
ผลิตภณัฑ์และราคาระหว่างประเทศ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ การบริหารตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และ
ฉลากโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ินให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้าต่างประเทศ ขั้ นตอนการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ินให้มีศกัยภาพส่งเสริม
การส่งออกไปต่างประเทศ  ปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธ์ิและการลอกเ ลียนแบบผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศก าลงัพฒันา ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 
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นโยบายและเทคนิคในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสม 
 
3633506  การออกแบบกระบวนการทางธุรกจิ 
    3 (3-0-6) 
 Business  Process  designs 
ศึกษาวิธีการของการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ
การจดัการโครงการและ          การปกครอง  การ
ก าหนดกลยุทธ์กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการ
ความเส่ียง การจัดวางแผนผงักระบวนการ การ
วิ เ ค ร าะ ห์ กระบวนการ ท่ี ใช้อยู่ ปั จ จุบันและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการนั้น             การ
ออกแบบกระบวนการใหม่ การตรวจสอบและ
ทบทวนกระบวนการใหม่ การจดัวางโครงสร้าง
องคก์ารและหนา้ท่ีแต่ละคนในองคก์ารธุรกิจ 
  
3633507 การประกอบธุรกจิระหว่างไทย – จนี 
    3 (3-0-6) 
 Business  Management between Thai  
                  and Chinese 
ศึกษาประวติัและการขยายตวัในการประกอบธุรกิจ 
ระหวา่งไทย-จีน  จารีตประเพณีและวฒันธรรมทาง
การค้าของจีนวิธีการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ
แบบจีน หลกัเกณฑ ์และขอ้ควรระวงัในการติดต่อ
ธุรกิจกบัชาวจีน ขั้นตอนการจดทะเบียนการคา้และ 
วิธีการขอเปิดด าเนินการธุรกิจประเภทต่างๆ ใน
ประเทศจีน ความเป็นไปได้ในการเขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจในประเทศจีน ความเป็นไปไดใ้นการเขา้ไป
ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน ทั้ งในลกัษณะร่วมทุน
และบริษทัจ ากัดการเตรียมตวัเป็นผูส่้งออกไปยงั
ประเทศจีน การศึกษาวิ เคราะห์ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพในแต่ละภาคและแต่ละมณฑล
ของจีน 
 
 
 

3633508   การประกอบธุรกจิระหว่างไทย –  
                    เวยีดนาม  3 (3-0-6) 
   Business  Management between Thai  
                    and Vietnamese 
ศึกษาประวติัและการขยายตวัในการประกอบธุรกิจ 
ระหว่างไทย -เ วียดนาม   จ า รีตประเพณีและ
วฒันธรรมทางการคา้ของเวียดนาม วิธีการลงทุน
และการด าเนินธุรกิจแบบเวยีดนาม หลกัเกณฑ ์และ
ขอ้ควรระวงัในการติดต่อธุรกิจกับชาวเวียดนาม 
ขั้นตอนการจดทะเบียนการคา้และ วิธีการขอเปิด
ด าเนินการธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศเวียดนาม 
ความเป็นไปได้ในการเข้าไปด าเ นินธุรกิจใน
ประเทศเวียดนาม ความเป็นไปได้ในการเข้าไป
ด าเนินธุรกิจในประเทศเวยีดนาม ทั้งในลกัษณะร่วม
ทุนและบริษทัจ ากดั การเตรียมตวัเป็นผูส่้งออกไป
ยงัประเทศเวยีดนาม การศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพในแต่ละภาคและแต่ละจังหวดั
ของเวยีดนาม 
 
3633509  การประกอบธุรกิจระหว่างไทย – อินเดีย
    3 (3-0-6) 
 Business  Management between Thai  
                and  Indian 
ศึกษาประวติัและการขยายตวัในการประกอบธุรกิจ 
ระหวา่งไทย- อินเดีย  จารีตประเพณีและวฒันธรรม
ทางการคา้ของอินเดีย วิธีการลงทุนและการด าเนิน
ธุรกิจแบบอินเดีย หลกัเกณฑ์ และขอ้ควรระวงัใน
การติดต่อธุรกิจกับชาวอินเดีย ขั้ นตอนการจด
ทะเบียนการคา้และ วิธีการขอเปิดด าเนินการธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ในประเทศอินเดีย ความเป็นไปไดใ้น
การเข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย ความ
เป็นไปได้ในการเข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศ
อินเดีย ทั้งในลกัษณะร่วมทุนและบริษทัจ ากัดการ
เต รียมตัว เ ป็นผู ้ส่ งออกไปยังประเทศอินเ ดีย 
การศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ในแต่ละภาคและแต่ละรัฐของอินเดีย 



คณะวทิยาการจดัการ 49 

3633510 องค์การกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
   3 (3-0-6) 
 Business Organization and Corporate   
                Social  Responsibility ( CSR) 
ศึกษาองค์การธุร กิจและความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกบั สงัคม 
ลูกค้า พนักงาน ผูถื้อหุ้น และส่ิงแวดล้อม ความ
สมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
กบัคุณภาพของการผลิตและผลก าไร การประกอบ
ธุรกิจแบบยั่งยืน  ค านึงถึงประโยชน์ระยะยาว 
สุ ขภ าพของคน  สวัส ดิ ภ าพของสั ง คมและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของผลก าไร และศึกษา
กรณีศึกษา 
 

วชิาพืน้ฐานวชิาชีพและวชิาชีพ 

3633801   การเตรียมฝึกสหกจิศึกษา   2 (90) 

              Preparation for Cooperative  Education 
ฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลกัการ     และ
ทฤษฎีทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  เตรียมความพร้อม
เก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษา การใชค้อมพิวเตอร์ การ
ใชเ้ทคโนโลยี  การพฒันาบุคลิกภาพ  การปรับตวั
ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  การเสริมสร้างจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ   เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก             
สหกิจศึกษา 
 
3634802   สหกจิศึกษา                 6(540) 
   Cooperative Education 
   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่นมาก่อนก่อน :  
                   3633801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
การจัดการฝึกสหกิจศึกษาด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงในองค์การผูใ้ช้
บณัฑิต (Work - Based Learning)  อยา่งเป็นระบบ 
หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง เป็นการฝึกประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฏี และเติมเต็มระหวา่งความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและการน าไปใชใ้นชีวิต
จริง  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 หมวดวชิาเลอืกเสรี 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแลว้ 
 

****************** 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม แผนการเรียนนกัศึกษา หมู่เรียน  54/88 , 54/102   ปริญญาตรี  4   ปี  สาขา ธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

ภาคที่ วชิาศึกษาทั่วไป / เลอืกเสรี วชิาแกน/วชิาชีพ วชิาเฉพาะด้าน/วิชาเอก 
หมาย
เหตุ 

1/2554 2  4000110  การคิดและการตดัสินใจ           3/4 
2  1500106  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร     3/3 
2  2500105  วิถีไทยและวิถีโลก                    3/3 

3  3561101  องคก์ารและการจดัการ     3/3 
3  3541101  หลกัการตลาด                   3/3 
3  3521101  หลกัการบญัชีชั้นตน้ 1      3/4 

4  3632501  หลกัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   3/3 21 

2/2554 2  1500107  ภาษาองักฤษเพ่ือทกัษะการอ่าน3/3 
2  2000103  จริยธรรมและทกัษะชีวิต          3/3 
2  1500105  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3/3 
2  4000113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  3/3 

3  3521102  หลกัการบญัชีชั้นตน้ 2      3/4 
3  3531101  การเงินธุรกิจ                     3/3 
3  3561401  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3/3 
 

 21 

1/2555 6  4000115  เทคโนโลยสีารสนเทศ              3/4 3  1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1         3/3 
3  2562302  กฎหมายธุรกิจ                   3/3 
3  3522301  การบญัชีเพื่อการจดัการ    3/3 
3  3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3/3 
3  4112105  สถิติธุรกิจ                         3/3 

4  3632502  การตลาดระหวา่งประเทศ           3/3 21 

2/2555 6  1500108  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร            3/3 
6  4000111  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3/3 

3  1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2         3/3 
3  3532202  การภาษีอากรธุรกิจ           3/3 
3  3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1     3/3 

4  3593301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3/3 18 

1/2556  3  3543101  การบริหารการตลาด         3/3 4  1551613  ภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่งประเทศ      3/3 
4  3633501  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ    3/3 
4  3633502  การจดัการเพื่อการส่งออกและน าเขา้     3/3 

4  3603601  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์                3/4 
4  3611101  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3/3 

18 

2/2556  3  3564201  การจดัการเชิงกลยทุธ์       3/3 3633503  ผูส่้งออกทอ้งถ่ินกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ3/3 
3504101  จริยธรรมทางธุรกิจ                         3/3 
3633901  วิจยัธุรกิจระหวา่งประเทศ              3/3 
1551613  ภาษาองักฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 3/3 
3633801  การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา             2/90 

18 

1/2557   3534101  การเงินการธนาคารระหวา่งประเทศ   3/3 
3634902  สัมมนาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  3/3 
1500114  สนทนาภาษาจีนในการท างาน       3/4 
3633504  ธุรกิจระหวา่งประเทศในกลุ่มเอเชีย 
                และแปซิฟิค                                    3/3 
3633507  การประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ 
                ไทย- จีน                                          3/3 

15 

2/2557   3634802  สหกิจศึกษา                                 6/540 6 
 

วชิาศึกษาทัว่ไป  21,   เลือกเสรี  9,  วชิาแกน/วชิาชีพ  48,   ฝึกงาน/ฝึกสอน  8,  วชิาเฉพาะดา้น/วิชาเอก  51,   รวม  138 หน่วยกิต 
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แบบบันทึกผลการเรียน 
โปรแกรมวชิา  ธุรกจิระหว่างประเทศ  ปริญญาตรี 4 ปี 

 
ช่ือ…………………………………………….รหสัประจ าตวั…………………………..หมู่เรียน………… 
วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………..โปรแกรมวชิา…………………………………………………… 
วชิาโท………………………………..ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา…………………………………………………. 
 

กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา นก/ชม. ภาคเรียน
ทีเ่รียน 

ผู้สอน ระดบั
คะแนน 

หมายเหตุ 

 1 หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษา บังคับ 9  หน่วยกติ 
 1500105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)     
 1500106 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)     
 1500107 ภาษาองักฤษเพื่อทกัษะการอ่าน 3(3-0-6)     
        
 1.2 กลุ่มวชิามนุษย์และสังคมศษสตร์  บังคับ  6  หน่วยกติ 
 2000103 จริยธรรมและทกัษะชีวติ 3(3-0-6)     
 2000105 วถีิไทยและวถีิโลก 3(3-0-6)     
        
 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
3(2-2-5)     

 4000110 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5)     
        
 ข้อก าหนด

เฉพาะ 
ให้เลอืกเรียนในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์อีก 6  หน่วยกติ 

และเลอืกเรียนกลุ่มวชิาใดกไ็ด้อกีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ 
 4000111 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)     
 4000112 วทิยาศาสตร์การกีฬาและ

นนัทนาการ 
3(3-0-6)     

 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)     
 4000114 เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั 3(2-2-5)     
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กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา นก/ชม. ภาคเรียน
ทีเ่รียน 

ผู้สอน ระดบั
คะแนน 

หมายเหตุ 

 4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5)     
        
 2. หมวดวชิาเฉพาะ  103  หน่วยกติ 

 2.1 วชิาแกน  51   หน่วยกติ 
 1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ1      
 1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ2      
 2562302 กฏหมายธุรกิจ      
 3521101 หลกัการบญัชีชั้นตน้ 1      
 3521102 หลกัการบญัชีชั้นตน้ 2      
 3522301 การบญัชีเพื่อการจดัการ      
 3531101 การเงินธุรกิจ      
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      
 3541101 หลกัการตลาด      
 3543101 การบริหารทางการตลาด      
 3561101 องคก์ารและการจดัการ      
 3562307 การบริหารการผลิต      
 3564201 การจดัการเชิงกลยทุธ์      
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1      
 3592102 เศรษฐศษสตร์มหาภาค 1      
 3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      
 4112105 สถิติธุรกิจ      
        
 2.2 วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก  45  หน่วยกติ 

 2.2.1 รายวชิาบังคับ  33  หน่วยกติ 
 1551613 ภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
     

 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ      
 3534101 การเงินและการธนาคารระหวา่ง

ประเทศ 
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กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา นก/ชม. ภาคเรียน

ทีเ่รียน 
ผู้สอน ระดบั

คะแนน 
หมายเหตุ 

 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)     
 3632501 หลกัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6)     
 3632502 การตลาดระหวา่งประเทศ 3(3-0-6)     
 3633501 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6)     
 3633502 การจดัการเพื่อการส่งออกและ

น าเขา้ 
3(3-0-6)     

 3633503 ผูส่้งออกทอ้งถ่ินกบัธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6)     

 3633901 วจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6)     
 3634902 สัมมนาการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
3(3-0-6)     

        
 2.2.2 รายวชิาเลอืกให้เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
 1551614 ภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ2 
3(3-0-6)     

 3523301 การบญัชีและภาษีระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6)     

 3603601 พาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ 3(3-0-6)     
 3611101 การจดัการโลจิสติกส์และ

ห่วงโหอุปทาน 
3(3-0-6)     

 3633201 เศรษฐศาสตร์ทางเลือกบัธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6)     

 3633301 การจดัการองคก์ารต่าง
วฒันธรรม 

3(3-0-6)     

 3633302 กลยทุธ์ผูป้ระกอบการระหวา่ง
ประเทศ 

3(3-0-6)     

 3633303 การเจรจาธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6)     
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กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา นก/ชม. ภาคเรียน

ทีเ่รียน 
ผู้สอน ระดบั

คะแนน 
หมายเหตุ 

 3633505 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา
ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6)     

 3633506 การออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

3(3-0-6)     

 3633507 การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย- 
จีน 

3(3-0-6)     

 3633508 การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย- 
เวยีดนาม 

3(3-0-6)     

 3633509 การประกอบธุรกิจระหวา่งไทย- 
อินเดีย 

3(3-0-6)     

 3633510 องคก์ารธุรกิจกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

3(3-0-6)     

        
 2.2.3 วชิาพืน้ฐานวชิาชีพและวชิาชีพ  8    หน่วยกติ 
 3633801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 2(90)     
 3634802 สหกิจศึกษา 6(540)     
        
 3 หมวดเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 
        

        
        

 

รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตรทั้งส้ิน……………………………หน่วยกติ 
จ านวนคะแนน………………………….คะแนน 

เกรดเฉลีย่……………………. 
 

 
 


