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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผูป้ระกอบการตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยมท่ีสามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้และเคร่ืองมือทางบริหารธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์ วิจยั วางแผนและจดัท าแผนธุรกิจเพื่อการตดัสินใจ พฒันา 
และการจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกบัการท างานจริงสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นควา้ วิเคราะห์ ประมวลผล น าเสนอผลงานทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ มีความเป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตวัพฒันาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ และ        
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้และเคร่ืองมือทางบริหารธุรกิจเพ่ือการจดัการทางธุรกิจในสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานในองค์กรธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจ

การคา้และการบริการ ธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ และนวตักรรมธุรกิจเกษตร 
PLO3 ส่ือสารเพ่ือการจดัการทางธุรกิจตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
PLO4 สร้างและน าเสนอแผนธุรกิจ 
PLO5 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือการคน้ควา้ วเิคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอทางการจดัการธุรกิจ 
PLO6 มีภาวะความเป็นผูน้ าบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  124 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  32 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                วชิาเลือก         4 หน่วยกติ 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  86 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  25 หน่วยกติ 
926-111 ธุรกิจและหลกัการจดัการ 3((3)-0-6) 

Business and Principles of Management  
926-141   การเงินธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Finance 
926-190   เทคโนโลยสีมยัใหม่เพ่ือการจดัการ 1(0-2-1) 

Modern Technology for Management 
926-213  กฎหมายธุรกิจ ภาษี และจริยธรรมธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Law, Taxations and Business Ethics 

926-221  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 Human Resource Management 
926-231  การจดัการการด าเนินงาน  3((3)-0-6) 

Operations Management 
929-106  หลกัเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 

Principles of Economics 

931-105  การบญัชีเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจ 3((3)-0-6)  
Basic Accounting for Business Decision Making 

934-103   ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 3((2)-2-5)  
Management Information System for Business 

 

 

 



2.2 กลุ่มวชิาชีพ   61 หน่วยกติ 

- บังคบั                                                       34 หน่วยกติ 
926-112   การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3((3)-0-6) 

Business Negotiations 
926-310 ชุดวชิานวตักรรมและการออกแบบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 9((6)-6-15) 
 Module: Innovation and Business Design for Entrepreneurs 
926-312   ภาวะผูน้ าและการเปล่ียนแปลงองคก์าร  3((3)-0-6) 

Leadership and Organizational Change  
926-314  การวเิคราะห์กระบวนการธุรกิจ   3((2)-2-5) 

Business Process Analysis 
926-392   วจิยัธุรกิจ  3((2)-2-5)  

Business Research 
926-410 ชุดวชิาแผนธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 9((6)-6-15) 

Module: Business Plan for Entrepreneurs 
926-491 โครงงานวจิยัธุรกิจ 3(0-9-0) 

Business Research Project 
926-495 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1(0-3-0) 

Preparation for Cooperative Education and Practical Training 
- ชีพเลือก  21 หรือ 24 หน่วยกติ 
 นักศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาธุรกิจการคา้และบริการ หรือกลุ่มวิชานวตักรรม
ธุรกิจเกษตร หรือกลุ่มวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ เพียง 1 กลุ่ม จ านวน 24 หน่วยกิต   
 นกัศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากลุ่มวชิาธุรกิจการคา้และบริการ หรือกลุ่มวชิานวตักรรมธุรกิจ
เกษตร หรือกลุ่มวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ เพียง 1 กลุ่ม จ านวน 21 หน่วยกิต 

 -กลุ่มวชิาธุรกจิการค้าและการบริการ (Trading and service business) 

926-234 การจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ   3((2)-2-5) 
 Quality Management and Productivity Improvement 
926-262 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3((2)-2-5) 

Small and Medium Business Management 
926-269  กลยทุธ์การจดัหาในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3((3)-0-6) 

Sourcing Strategy in Modern Trade Business  
926-360 การวเิคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจ 3((3)-0-6) 
 Marketing Analysis for Decision Making  
926-362  การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ 3((3)-0-6) 

Inventory and Warehouse Management 
926-364  การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่ง 3((2)-2-5) 
 Retail and Wholesale Management 
926-365 การบริหารธุรกิจครอบครัวและการพฒันาผูสื้บทอดธุรกิจ 3((3)-0-6) 

Family Business Management and Business Successor Development 
 



926-366   การน าและการจดัการทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  3((2)-2-5) 
 Leading and Managing High-Performance Teams 

926-367   การจดัการสินเช่ือ 3((3)-0-6) 
 Credit Management 
926-368  การตลาดธุรกิจบริการ 3((3)-0-6) 
 Service Marketing 
926-369   การสร้างพลงัและพฒันาตนเองส าหรับผูบ้ริหารธุรกิจการคา้และบริการ 3((3)-0-6)  
 Self-Empowerment and Self-Development for Trading and Service Business Manager  
926-462  กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 Digital Marketing Strategy  
926-463  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจการคา้และบริการ 3((2)-2-5) 
 Information Technology for Trading and Service Business 
926-465 การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง 3((3)-0-6) 
 Omni-Channel Management 

926-466   หลกัการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6) 
 Principles of Investment for Entrepreneurs 
926-467 ธุรกิจจ าลองดา้นการคา้และการบริการ 3(0-9-0) 
 Business Simulation in Trade and Services 
  -กลุ่มวชิานวตักรรมธุรกจิเกษตร (Agribusiness Innovation) 
926-234 การจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ   3((2)-2-5) 

Quality Management and Productivity Improvement 
926-271 หลกัการตลาดสินคา้เกษตร  3((3)-0-6) 
 Principles of Agricultural Marketing 
926-272 ผูป้ระกอบการและการจดัการธุรกิจเกษตรสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
 Entrepreneurs and Modern Agribusiness Management   
926-274  การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness 
926-276  การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6)  
 Quantitative Analysis for Decisions in Agribusiness  
926-317 การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขนั  3((3)-0-6) 

Industrial and Competitive Analysis 
926-355 นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ ์ 3((2)-2-5) 

Product and Packaging Innovation 
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Farm Business Management 
926-375  ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร  3((2)-2-5) 
 Information System for Decision Making in Agribusiness 
 
 



926-377  การจดัการคลงัสินคา้และการกระจายสินคา้ส าหรับธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Warehouse and Distribution Management for Agribusiness 
926-378  การเงินส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Finance for Agribusiness Entrepreneurs 
926-472 การคา้สินคา้เกษตรและขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 International Agricultural Trades and Agricultural Trade Agreement 
926-473 การประกอบการเพื่อสงัคม 3((3)-0-6) 
 Social Entrepreneurship 
926-474 การจดัการความรู้เพื่อนวตักรรมการเกษตร 3((3)-0-6) 

Knowledge Management for Agricultural Innovation 
926-479 หวัขอ้พิเศษทางนวตักรรมธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Agribusiness Innovation 
934-341 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
 Electronic Commerce for Agribusiness 
 -กลุ่มวชิาธุรกจิระหว่างประเทศและโลจสิตกิส์  (International Business and logistics) 
926-234 การจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ   3((2)-2-5) 

Quality Management and Productivity Improvement 
926-281 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3((2)-2-5) 
 International Business Management 
926-381 การขนส่งระหวา่งประเทศ 3((2)-2-5) 
 International Transportation 
926-382 การจดัการองคก์ารต่างวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
 Cross Cultural Organization Management 
926-383 กฎระเบียบและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 

International Trade Regulations and Trade Policies  
926-384 การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Trade Negotiation 
926-386 การจดัการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3((3)-0-6)  

Business Management in ASEAN Economic Community 
926-387 การจดัการพาณิชยน์าวี 3((3)-0-6) 
 Shipping Management 
926-389 ธุรกิจรับจดัการขนส่งและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 3((3)-0-6) 

Freight Forwarding and Multimodal Transport 
926-481 หลากมุมมองเร่ืองธุรกิจโลก  3((3)-0-6)  

Global Business Perspectives 
926-482 การน าเขา้-ส่งออก 3((2)-2-5) 
 Import-Export 
926-484 การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6)  

International Logistics 



926-485 การบริหารท่าเรือและคลงัสินคา้  3((3)-0-6) 
Port and Warehouse Management  

926-486 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์  3((2)-2-5)  
Entrepreneurship for International Business and Logistics 

926-487 การตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์   3((3)-0-6) 
 Online Marketing for International Business and logistics 

926-489 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์          3((3)-0-6) 
 Special Topics in International Business and Logistics 
 - สหกจิศึกษา/ฝึกงาน 3 หรือ 6 หน่วยกติ 
 ฝึกงาน 

926-293 ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการจดัการธุรกิจ ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
 Internship for Business Management  
926-493 การฝึกงาน  3(0-9-0) 

Practical Training 

 สหกิจศึกษา 
926-496 สหกิจศึกษา  6(0-48-0) 
 Cooperative Education 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
926-111    ธุรกิจและหลกัการจดัการ     3((3)-0-6) 
929-106   หลกัเศรษฐศาสตร์      3((3)-0-6) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร      2((2)-0-4) 

 รวม                  16((16)-0-32) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-221   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์     3((3)-0-6) 
931-105   การบญัชีเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจ   3((3)-0-6) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
935-002   รู้รอด ปลอดภยั            1((1)-0-2) 
935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ      2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)     1((1)-0-2) 

รวม             18((18)-0-36) 
 



ปีที ่2 
    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
926-213   กฎหมายธุรกิจ ภาษี และจริยธรรมธุรกิจ   3((3)-0-6) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (1)       3((x)-y-z) 
934-103    ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ   3((2)-2-5) 
935-007  สนุกคิด        2((2)-0-4) 
xxx-xxx  เลือกเสรี (1)      3(x-y-z) 
  รวม                15(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)           
926-112    การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ     3((3)-0-6) 
926-141    การเงินธุรกิจ                 3((3)-0-6) 
926-231   การจดัการการด าเนินงาน      3((3)-0-6) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (2)       3((x)-y-z) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (3)       3((x)-y-z) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)      1((1)-0-2) 
  รวม                18((x)-y-z) 
 

ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)           
926-190    เทคโนโลยสีมยัใหม่เพ่ือการจดัการ    1(0-2-1) 

 926-293  ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการจดัการธุรกิจ    ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
  รวม           1(0-2-1) 

 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-312    ภาวะผูน้ าและการเปล่ียนแปลงองคก์าร    3((3)-0-6) 
926-392    วจิยัธุรกิจ       3((2)-2-5) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (4)       3((x)-y-z) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (5)       3((x)-y-z) 
935-026  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                    2((2)-0-4) 
xxx-xxx  เลือกเสรี (2)      3(x-y-z) 
   รวม                17(x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-310  ชุดวชิานวตักรรมและการออกแบบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 9((6)-6-15) 
926-491  โครงงานวจิยัธุรกิจ      3(0-9-0) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (6)       3((x)-y-z) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (7)       3((x)-y-z) 
935-025  ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน                  2((2)-0-4) 
   รวม                        20((x)-y-z) 
 

 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนฝึกงาน 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-314   การวเิคราะห์กระบวนการธุรกิจ      3((2)-2-5) 
926-410  ชุดวชิาแผนธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ   9((6)-6-15) 
926-495  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน   1(0-3-0) 
926-xxx  วชิาชีพเลือก (8)       3((x)-y-z) 
   รวม               16(x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 926-493  การฝึกงาน       3(0-9-0) 
   รวม       3(0-9-0) 

   
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-314   การวเิคราะห์กระบวนการธุรกิจ      3((2)-2-5) 
926-410  ชุดวชิาแผนธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ   9((6)-6-15) 
926-495  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน   1(0-3-0) 
   รวม             13((8)-11-20) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 926-496  สหกิจศึกษา       6(0-48-0) 
   รวม       6(0-48-0) 
 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และเคร่ืองมือทาง
บริหารธุรกิจเพ่ือการจัดการทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในแนวคิดและทฤษฎี
ทางบริหารธุรกิจ

2. ให้นัก ศึกษาได้เ รียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Flipped classroom
or PBL) การศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี
การศึกษาจากธุรกิจจริง การบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นการปฏิบติังานภาคสนาม

3. มอบหมายงานให้ค้นควา้ เขียนรายงาน
และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน

1. สอบวดัระดับความรู้แนวคิด
และทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ

2. สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ในเวลาท่ีก าหนด การเขา้ร่วม
กิจกรรม

3. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย
และสังเกตวิธีการคิดวิเคราะห์
และการอภิปราย

4. ประ เ มิ น จ าก คุณภ าพของ
ผ ล ง าน  แ ล ะ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เค ร่ืองมือทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม

PLO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการ
ทางธุรกิจ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานใน
องค์กรธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจการค้าและ 
การบริการ ธุรกิจระหว่างประเทศและ  
โลจิสติกส์ และนวตักรรมธุรกิจเกษตร 

1. ให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการ กลยุทธ์
และเคร่ืองมือทางธุรกิจในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

2. ให้นักศึกษาฝึกประเมินและออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษา
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Flipped classroom
or PBL) การ ฝึกงานและสห กิจ ศึกษา
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาสถานการณ์จริง

1. สอบวัดระดับความรู้ในการ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
กระบวนการทางธุรกิจ

2. สังเกตพฒันาการทางความคิด
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ อ อ ก แ บบ
กระบวนการทางธุรกิจ

3. การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ในเวลาท่ีก าหนด การเขา้ร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน

4. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย
และการอภิปราย

5. ประ เ มิ น จ าก คุณภ าพของ
ผลงาน  และการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

PLO3 ส่ือสารเพ่ือการจัดการทางธุรกิจตาม
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ   

1. มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศึกษาสร้างสรรค์
ผลงานดา้นการส่ือสารเพื่อการจดัการทาง
ธุรกิจ

2. ม อ บ ห ม า ย ง า น ก ลุ่ ม ใ ห้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
สถานการณ์จ าลอง  และถกประ เด็น
ดา้นธุรกิจ

1. สอบ วัด ร ะ ดับ พัฒน า ก า ร
และการประยุกต์ด้านความรู้
และ เข้า ใจด้านการ ส่ือสาร
องคก์ร

2. การประเมินจากผลงานและ
การน าเสนองานในชั้นเรียน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

3. ให้ นั ก ศึ กษ า ฝึ ก ป ฏิบั ติ ง าน จ ริ ง จ า ก             
การฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 
 

3. ประ เ มินจากรายงาน  ห รือ         
ผลการปฏิบัติการฝึกงานและ       
สหกิจศึกษา 

4. ประเมินจากความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ 

PLO4 สร้างและน าเสนอแผนธุรกิจ 
 

1. ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในแนวคิดและทฤษฎี
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

2. ให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การ
ค้นควา้ด้วยตนเอง (Flipped classroom or 
PBL) ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า นนอกสถ าน ท่ี  
การศึกษาจากธุรกิจจริง  

3. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ป็ น
ผูป้ระกอบการผา่นสถานการณ์จริง 

4. การบรรยายพิเศษจากผู ้ประกอบการใน
ธุรกิจท่ีหลากหลาย 

5. มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศึกษาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงนวตักรรมทางธุรกิจ 

6. มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ทางธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจ 
และถกประเด็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงการท า
แผนธุรกิจ 

7. ให้นักศึกษาจัดท าแผนธุรกิจบนพ้ืนฐาน
สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และการ
น าเสนอแผนธุรกิจอยา่งมืออาชีพ 

1. สอบวดัระดบัความรู้ในแนวคิด
และทฤษฎีด้านนวตักรรมทาง
ธุ ร กิ จ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ผูป้ระกอบการ 

2. ประเมินการบูรณาการองค์
ค ว าม รู้ท า ง ธุ ร กิ จมาใช้ใน        
การประกอบธุรกิจจริง 

3. ประเ มินผลงานและพัฒนา     
การในการประกอบธุรกิจจริง 

4. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
และการอภิปราย 

5. ประเมินการสะท้อนความคิด
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ           
การบรรยายพิเศษ 

6. ประเมินความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจและการน า เสนอ
แผนธุรกิจ 

PLO5 เ ลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม  เพื่ อการค้นคว้า  วิ เ ค ร าะ ห์  
ประมวลผล และน าเสนอทางการจัดการ
ธุรกิจ  
 

1. ให้นัก ศึกษาเ รียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อการค้นควา้ 
วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลงาน
ทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ  

2. ให้นัก ศึ กษาประยุกต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจ 

3. ให้นักศึกษาฝึกฝนการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการน าเสนอในชั้นเรียน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ ประเมิน
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจเพ่ือ
เช่ือมโยงในการพฒันาโจทยว์จิยัทางธุรกิจ 
 

1. สอบวดัระดบัความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
คน้ควา้ วิเคราะห์ ประมวลผล 
ผลงาน และการน าเสนอทาง
ธุรกิจ 

2. ประเมินการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
กับประเภทของผลงาน และ
การน าเสนอ 

3. ประเมินจากคุณภาพผลงาน
และการอภิปรายผลง าน ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO6 มีภาวะความเป็นผู ้น าบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ  มี จิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ให้นักศึกษาเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทกัษะการใชชี้วิตท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. ให้นักศึกษาเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความรับผิดชอบต่อสงัคมผา่น
การลงพ้ืนท่ีจริงในชุมชน 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
ในการสร้างจิตสาธารณะ 

4. เน้นการมอบหมายผลงานให้นักศึกษา
ท างานเป็นทีม 

5. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริงใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงจาก
การฝึกงานและสหกิจศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การใชก้รณีศึกษา 
3. การใชกิ้จกรรมในชั้นเรียน 
4. การมอบหมายงานกลุ่มโดยใช้

กระบวนการศึกษาข้อมูลจาก
ชุมชนตน้แบบ 

5. การท าใบงานกลุ่ม 

6. ประเมินจากความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 

หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกจิ 

926-111    ธุรกจิและหลกักำรจดักำร      3((3)-0-6) 
Business and Principles of Management 
หลกัคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการทางการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ การควบคุมองคก์ร การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการในองคก์ร สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล 

Fundamental of management, management processes, planning, organizing, human resource management, 
leading and motivation, organizational control, implementation of management tools, business environment, types of 
businesses, business processes, business life cycle, environmental, social and corporate governance  

926-112    กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกจิ      3((3)-0-6) 
Business Negotiations 
หลกัการ ความส าคญั และรูปแบบการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผนและการเลือกใชเ้ทคนิคการเจรจา

ต่อรองทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจขา้มวฒันธรรม และกรณีศึกษา 
Principles, significance, formats of business negotiation; planning and selecting business negotiation 

techniques, business intercultural negotiation, and case studies 

926-141    กำรเงนิธุรกจิ                  3((3)-0-6) 
 Business Finance 
บทบาท และเป้าหมายการจดัการทางการเงินในธุรกิจ ตลาดทางการเงิน ทฤษฎีดอกเบ้ียการวิเคราะห์งบ

การเงินเบ้ืองตน้ การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณการจ่ายลงทุน แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน
ของธุรกิจ ตน้ทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายปันผล 

Roles and goals of financial management, financial market, theory of interest, basic financial statement 
analysis, working capital management, time value of money; capital budgeting, source and use of fund, cost of capital, and 
dividend policy 

926-190    เทคโนโลยสีมยัใหม่เพ่ือกำรจดักำร     1(0-2-1) 
Modern Technology for Management 
การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในส านักงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ การใช้

แอปพลิเคชัน่เพ่ือการจดัการ การใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
Training office working skills, the use of software packages in business, applications for management, use 

office equipment, practice through work integrated learning 



926-213   กฎหมำยธุรกจิ ภำษี และจริยธรรมธุรกจิ    3((3)-0-6) 
  Business Law, Taxations and Business Ethics 

หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สัญญาเก่ียวกับการซ้ือขาย สัญญาเช่า ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบตัร กรณีศึกษาธุรกิจท่ีประสบปัญหาดา้นกฎหมาย หลกัการภาษีธุรกิจ ประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี การวางแผนภาษี
ส าหรับธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจกบัการด าเนินธุรกิจแบบยัง่ยนื การบริหารและการตดัสินใจทางธุรกิจบนหลกัจริยธรรม 

 Principles of Thailand civil and commercial code, legal contracts related to business transaction, laws and 
regulation related to copyright and patent, business case study regarding lawsuit, business taxation, types of taxes, tax 
structure, tax planning, business ethics and sustainable business operations, business management and decision making based 
on business ethics  

 
926-221   กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์      3((3)-0-6) 

 Human Resource Management 
ความหมายและความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สภาพแวดลอ้ม ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

บทบาทหน้าท่ีของนักบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การสรรหาและการคดัเลือกการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังานวินัยและการร้องทุกข์ ความปลอดภยัและสุขภาพ การจดัการแรงงาน
สมัพนัธ์ และประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

Definitions and significance of human resource management, human resource management environment, 
roles and responsibilities of human resource managers, human resource planning, recruitment and selection, training and 
personnel development, compensation management, performance evaluation, discipline and petition, safety and health, labor 
relation management, legal issues concerning human resource management 
 
926-231   กำรจดักำรกำรด ำเนินงำน       3((3)-0-6) 

Operations Management 
แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์และการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการในระบบผลิต กลยทุธ์ดา้น

ปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบการผลิตและการด าเนินงานการวางแผนและการควบคุมการผลิต            
การจดัการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบริหารคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

Concepts and principles of production management analysis and decision, operational strategies, product 
and service designs, production and operation systems, production planning and control, project management, quality control, 
warehousing and inventory management, logistics and supply chain management 

 
926-234  กำรจดักำรคุณภำพและกำรเพิม่ผลติภำพ    3((2)-2-5) 

 Quality Management and Productivity Improvement 
แนวคิดของการจดัการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน ต่าง ๆ การบริหาร

คุณภาพขององค์กร การเพ่ิมผลผลิต พ้ืนฐานและแนวคิดของการแกปั้ญหาและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เทคนิคส าหรับการ
แกปั้ญหาและการปรับปรุง และแกปั้ญหาโครงงานโดยใชโ้จทยจ์ริง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

The concept of quality management, quality control, quality assurance and quality standards, total quality 
management, increasing productivity, fundamentals and concepts of constant problem solving and improvement, techniques 
for problem-solving and improvement, using projects solve real problems, practice through work integrated learning 
 



926-262  กำรจดักำรธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม    3((2)-2-5) 
  Small and Medium Business Management 

ลกัษณะและประเภทของธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง การน าหลกัและทฤษฎีการจดัการปรับใชก้บัธุรกิจ 
กรณีศึกษาความส าเร็จและความลม้เหลวของการจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มการระดมทุนส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา ธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Characteristics and types of small-and medium sized businesses, principles and theories applied to 
business management, case study of successful and failure small- and medium-sized businesses, fund raising for small- and 
medium sized businesses, problem of and solution for small- and medium-sized businesses, franchise business, case study, 
practice through work integrated learning 

 
926-269  กลยุทธ์กำรจดัหำในธุรกจิกำรค้ำสมยัใหม่    3((3)-0-6) 

 Sourcing Strategy in Modern Trade Business  
  การจดัการนโยบายและกลยทุธ์การคดัเลือกสินคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ กระบวนการจดัซ้ือและจดัหา
สินคา้เพ่ือการประกอบธุรกิจการคา้สมยัใหม่ การควบคุมสินคา้ในกระบวนการจดัซ้ือจดัหา การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
สินคา้เพ่ือความสอดคลอ้งตอ้งการบริหารส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์การจดัการสินคา้ร่วมสมยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้กลุ่มต่างๆ การพิจารณาจงัหวะเวลาในการจดัซ้ือ การสร้างพนัธมิตรและความร่วมมือทางการจดัซ้ือ กรณีศึกษา 
  Management of product selection policies and strategies in modern trade, sourcing process for modern 
trade businesses, product control in the procurement process, and product suitability analysis for consistency requires product 
ingredient management, contemporary product management to meet the needs of various groups of customers, consideration 
of timing for purchasing, creating alliances and purchasing cooperation, case studies 
 
926-271  หลกักำรตลำดสินค้ำเกษตร       3((3)-0-6) 
  Principles of Agricultural Marketing 
  ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตรและสินคา้อุตสาหกรรม ลกัษณะสินคา้ การผลิตและ
การบริโภคสินคา้เกษตร อุปสงค ์อุปทาน และการก าหนดราคาสินคา้เกษตรในแต่ละตลาดสภาพการแข่งขนั ปัญหาการตลาด
สินคา้เกษตร วิถีตลาด ตน้ทุนการตลาด บทบาทของรัฐและนโยบายรัฐท่ีเก่ียวกบัสินคา้เกษตร ลกัษณะทางการตลาดสินคา้
เกษตรท่ีส าคญัของประเทศ 
  Definition and the principles of marketing, agricultural and industrial product marketing, characteristics of 
agricultural products, agricultural products consumption, demand supply and pricing of agricultural product of each market, 
the competition and marketing problem, marketing channel, marketing cost, government roles and policies, characteristics of 
important agricultural products 
 
926-272  ผู้ประกอบกำรและกำรจดักำรธุรกจิเกษตรสมยัใหม่   3((2)-2-5) 
  Entrepreneurs and Modern Agribusiness Management 
  ลกัษณะและทักษะจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรสมยัใหม่ โครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรใน
ประเทศไทย รูปแบบธุรกิจเกษตรสมยัใหม่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตร เคร่ืองมือวิเคราะห์ศกัยภาพทางการแข่งขนั
ของธุรกิจเกษตร โอกาสในการสร้างธุรกิจเกษตรสมยัใหม่ เคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกษตร ประเด็นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างธุรกิจเกษตรสมยัใหม่การปฏิบติังานภาคสนามดา้นการจดัการธุรกิจเกษตร การ
ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 



  Characteristics and important skills of modern agribusiness entrepreneurs, structure of agribusiness 
system in Thailand, categories of modern agribusiness, agribusiness environment analysis, marketing tools for agribusiness 
competitive advantage analysis, opportunity for new modern agribusiness establishment, managerial tools for modern 
agribusiness entrepreneurs, current issues of modern agribusiness entrepreneurship, field practice on agribusiness 
management, practice through work integrated learning 
 
926-274   กำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร    3((3)-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness 

แนวคิดและกระบวนการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความไม่แน่นอนในโซ่อุปทานการวิเคราะห์
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้าย      
การจดัการระบบการขนส่งและกระจายสินคา้ กรณีศึกษาในสินคา้เกษตร 

Concepts and processes of logistics and supply chain management, supply chain cost reduction under 
uncertainty, logistics costs analysis for business decision making,  demand forecast, supplier relationship management, 
managing transportation and distribution network, case study in agricultural products 
 
926-276   กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณส ำหรับกำรตดัสินใจทำงธุรกจิเกษตร  3((3)-0-6)  
  Quantitative Analysis for Decisions in Agribusiness  
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิธีการตดัสินใจเชิงปริมาณส าหรับการจดัการธุรกิจการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การจดัสรรทรัพยากร การก าหนดตารางเวลา การขนส่ง การวิเคราะห์ความเส่ียง สินคา้คงคลงั และการพยากรณ์ การระบุปัญหา 
การก าหนดรูปแบบและการแกปั้ญหา การตีความ และการน าเสนอผล 
  Introduction to quantitative decision-making methods for effective agribusiness management in resource 
allocation, scheduling, logistics, risk analysis, inventory, forecasting, problem identification, model formulation and solution, 
interpretation, and presentation of results 
 
926-281     กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ     3((2)-2-5) 
  International Business Management 
  ทฤษฎี หลกัการและวธีิการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ ประโยชน์และโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การจดัการในองคก์ารต่างวฒันธรรมกลยทุธ์การลงทุนในต่างประเทศ 
สภาพแวดล้อมระดับมหภาคของธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การจดัการทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ ความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศ องค์การการคา้ระหว่างประเทศ จริยธรรมของกิจการในการด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ กรณีศึกษาบริษทัขา้มชาติท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ปฎิบติังาน
ภาคสนามดา้นการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
   Theories of international business, principles and methods for international business management, aims 
and strategies of international business management, advantages and opportunities in oversea investment, cross cultural 
management, foreign investment strategies, macro environment of international business, online international business 
management, modern information technology for online international business, international marketing, international human 
resource management, international trading relationship, international commercial organizations, international business  



ethics, case study, multinational companies operating in Thailand, international business management, field practice on 
international business management, practice through work integrated learning 
 
926-293  ฝึกภำคปฏิบัตด้ิำนกำรจดักำรธุรกจิ     ไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมง 
  Internship for Business Management 
              การฝึกภาคปฏิบติัในหน่วยงานท่ีมีบนัทึกความเขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนั หรือหน่วยงานท่ีกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเห็นชอบ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พฒันาทกัษะการส่ือสาร การใชเ้คร่ืองใชส้ านักงาน เรียนรู้วฒันธรรมองค์กร การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางธุรกิจ การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  Internship in the organizations with memorandum of understanding (MOU) or with approval of 
curriculum committee, working with others, communication skill development, use of office equipment, learning 
organizational culture, Appling business knowledge, lifelong learning   
 
926-310  ชุดวชิำนวตักรรมและกำรออกแบบธุรกจิส ำหรับผู้ประกอบกำร  9((6)-6-15) 
  Module: Innovation and Business Design for Entrepreneurs  
  ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการ กลยทุธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ งธุรกิจใหม่ แนวคิดนวตักรรมทางธุรกิจ นวตักรรมกับความได้เปรียบในการแข่งขันและ         
การเติบโตท่ีย ัง่ยนื การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ กระบวนการและวธีิคิดเชิงออกแบบส าหรับพฒันานวตักรรมท่ีผสมผสานการ
คิดสร้างสรรค ์การคิดเชิงธุรกิจ การแกไ้ขปัญหา การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ ปัจจยัต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการริเร่ิมธุรกิจ การน าเสนอแนวคิดทางธุรกิจ การปฏิบติัการภาคสนามทางการจดัการธุรกิจ การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
  Definitions and characteristics of entrepreneurs, the skills required for entrepreneurs, strategies for new 
business, problems and threats of establishing new business, business innovation concepts, innovation towards competitive 
advantage and sustainable growth, business value creation, processes and design thinking for developing innovation mixed 
creativity, business idea and problem solving, business opportunity assessment, feasibility study in business, factors affecting 
start-up business, business conceptual presentation, field business management practice, practice through work integrated 
learning 

 
926-312    ภำวะผู้น ำและกำรเปลีย่นแปลงองค์กำร     3((3)-0-6) 

Leadership and Organizational Change  
ความหมาย และประเภทของผูน้ า บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ า การจูงใจและการตดัสินใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผูน้ าในการบริหารองค์กรและการเปล่ียนแปลง การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาภาวะผูน้ าในสถานการณ์การเปล่ียนแปลง กรณีศึกษา 

Definitions and categories of leadership, leadership functions roles, motivation and decision making, 
relationship between an individual and effective performance, leadership roles in organizational management and changes, 
changes management, leadership development in changing situations, case studies  

 
 
 
 



926-314   กำรวเิครำะห์กระบวนกำรธุรกจิ       3((2)-2-5) 
Business Process Analysis 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลภายในสถานประกอบการ 5 ด้าน คือ      

การบริหารจดัการ การตลาด การผลิต การเงิน การบญัชี และ ทรัพยากรมนุษย ์การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง การล าดบัความส าคญั
ของปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ โครงงานวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจในสถานประกอบการจริง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 

Project based learning, business process analysis including management marketing operation finance 
accounting and human resource, problem Identification, prioritization, root cause analysis, tool used to analyze and improve 
business process, basic problems- solving suggestion, business process project based learning within enterprises, practice 
through work integrated learning 
 
926-317  กำรวเิครำะห์อุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน     3((3)-0-6) 

Industrial and Competitive Analysis 
  เคร่ืองมือและเทคนิคเพ่ือการจดัการ บริษทัท่ีบรรลุและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหนือกว่าผ่านการพฒันาและ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน มุ่งเน้นกลยุทธ์ท่ีพฒันาและใช้ประโยชน์จากแหล่งท่ีมาของผลตอบแทนในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเหนือกวา่ และต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพในตลาด พฒันาทกัษะเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ใน
อนาคต 
  Managerial tools and techniques, studies of successful and high return company through development and 
competitive strategy, developing strategies and advantage of return sources, effective marketing position, skills development 
for future strategies 
 
926-355  นวตักรรมผลติภัณฑ์และกำรบรรจุภัณฑ์     3((2)-2-5) 

Product and Packaging Innovation 
  ความส าคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  แนวคิด  หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ม่ 
กระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ แนวคิด หลกัการพฒันาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร          
การออกแบบบรรจุภณัฑอ์ยา่งสร้างสรรค ์นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑสิ์นคา้เกษตรในตลาดโลก การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
  Importance of product and packaging innovation, concepts and principles of new product development, 
new product development process, new product marketing strategies, concepts and principles of agricultural product 
packaging development, packaging design, current issues of  product and packaging innovation in global market, practice 
through work integrated learning 
 
926-360  กำรวเิครำะห์ทำงกำรตลำดเพ่ือกำรตดัสินใจ    3((3)-0-6) 

 Marketing Analysis for Decision Making 
  การสืบคน้ การเก็บ และการจดัเตรียมขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงหมายรวมถึงขอ้มูลขนาดใหญ่
ในโลกดิจิทลั เพื่อน ามาวเิคราะห์จนทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกทางการตลาด ก่อนน ามาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจทางการตลาดใน
ดา้นต่าง ๆ อาทิ การวางต าแหน่งทางการตลาด การตั้งราคาผลิตภณัฑก์ารเลือกสรรช่องทาง การจดัจ าหน่าย การก าหนดแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  



  Data search, data collection, and data preparation techniques. These data include both internal and 
external data as well as big data online. Subsequently, students will learn how to analyze these data to uncover marketing 
insights before deriving data-driven marketing decisions in the areas such as positioning, pricing, distribution, and integrated 
marketing communication 

 
926-362   กำรจดักำรสินค้ำคงคลงัและคลงัสินค้ำ     3((3)-0-6) 
  Inventory and Warehouse Management 
  แนวคิดทฤษฎีและประเภทของคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั ระบบสารสนเทศส าหรับการจดัการคลงัสินคา้
และสินคา้คงคลงั การเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ การออกแบบพ้ืนท่ีใชง้านคลงัสินคา้ การปฏิบติัการ
คลงัสินคา้ การวางแผนและการจดัการคลงัสินคา้ วิเคราะห์การไหลเวียนของสินคา้ ระบบความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 
  Concepts, theories, and types of warehouse and inventory,  information system for warehouse and 
inventory management, selecting location of the warehouse and distribution center, the design of the space available inside 
the warehouse, warehouse operating procedure, planning and managing warehouse, analysis of the flow of goods, operational 
security, case study in modern trade business 
 
926-364   กำรจดักำรกำรค้ำปลกีและค้ำส่ง     3((2)-2-5) 

 Retail and Wholesale Managment 
   หลกัการบริหารการคา้ปลีกและคา้ส่ง ความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูซ้ื้อและการแข่งขนัเพ่ือก าหนดกลยทุธ์
การคา้ปลีกและคา้ส่ง ส่วนประสมการตลาดดา้นการคา้ปลีกและคา้ส่ง ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการคา้ปลีกและคา้ส่งทั้ ง
ร้านคา้ท่ีมีลกัษณะออนไซท์ ออนไลน์และประสมประสาน การเลือกท าเลท่ีตั้ งร้านคา้ปลีกและค้าส่ง การจัดองค์การและ        
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การท าความเขา้ใจเร่ืองห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการจดัการคา้ปลีกและคา้ส่ง การวางแผนดา้นการสินคา้ 
ระบบการจดัซ้ือ การก าหนดราคาขายปลีกและคา้ส่งการจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด การบริหารร้านคา้ การออกแบบร้านคา้ 
การจดัวางผงัร้านคา้ การน าเสนอสินคา้ การจดัการคา้ปลีกคา้ส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles of retail and wholesale management, shopper behavior and market competition to determine, 
effective retailing and wholesale strategy, retail and wholesale marketing mix in order to compete in the retail and wholesale 
business covering on-site, online, and Omni retail, location selection of retailers and wholesalers, organization and human 
resources management, supply chain for retail and wholesale management, merchandise planning; purchasing system, retail 
and wholesale pricing, and promotion program, store management, store design, store layout, product display, retail and 
wholesale management in special economic zones, practice through work integrated learning 
 
926-365  กำรบริหำรธุรกจิครอบครัวและกำรพฒันำผู้สืบทอดธุรกจิ   3((3)-0-6) 

 Family Business Management and Business Successor Development 
แนวคิดในการจัดการธุรกิจครอบครัว ลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัว คุณค่าและเป้าหมายธุรกิจ

ครอบครัว ความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ในธุรกิจครอบครัว ปัญหาของธุรกิจครอบครัวและแนวทางแกไ้ข การเปล่ียนแปลง
และการสร้างค่านิยมระหวา่งรุ่น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูสื้บทอดกิจการรุ่นถดัไป และพฒันาการของผูป้ระกอบการแต่
ละรุ่นและการสืบทอดธุรกิจ 

Concept of family business management, specific characteristics of family businesses, values and goals 
for family enterprise, relationships and conflict in family enterprise, issues in family businesses and possible shortfalls, trans 



generational change and value creation, desirable attributes of the next-generation successors, development of each 
generation of entrepreneurs and business succession 

 
926-366    กำรน ำและกำรจดักำรทมีทีม่ปีระสิทธิภำพสูง     3((2)-2-5) 
   Leading and Managing High-Performance Teams 
  การเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการกลุ่ม พลวตัของทีม การมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและทีมภายในองคก์าร เคร่ืองมือและเทคนิคในการน าและพฒันาทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง มุมมองใหม่
ในการบริหารพนกังานผูมี้ความสามารถสูง การระบุเกณฑก์ารพิจารณาการประเมินผล และการธ ารงรักษาผูมี้ความสามารถสูง 
แนวทางการพฒันาความสามารถตามความตอ้งการขององคก์ร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  The high-effectively strategic leadership, group processes; team dynamics, the interplay between 
individual and teams within organizations, the tools and techniques to lead and develop a high performance team, new 
perspective on the management of highly capable people, Identifying, assessing and retaining high potential people, talent 
development aligned with organization’s needs, practice through work integrated learning 
 
926-367  กำรจดักำรสินเช่ือ       3((3)-0-6) 
  Credit Management 
  หลกัการด าเนินงานของกิจการท่ีใหสิ้นเช่ือ ลกัษณะและขอบเขตของการจดัการสินเช่ือประเภทของสินเช่ือ 
การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเส่ียงในการให้สินเช่ือ แหล่งขอ้มูลและวิธีการเก็บข้อมูลในการพิจารณาให้สินเช่ือ 
นโยบายและมาตรการในการใหสิ้นเช่ือ วธีิการพิจารณาในการใหสิ้นเช่ือ นโยบายและการปฏิบติัในการเรียกเก็บหน้ีการควบคุม
และการติดตามบญัชีลูกหน้ี 
  Operation concept of credit enterprise, characteristics and scope of credit management, type of credit, 
credit inspection and analysis of credit consideration, credit policy and standard, collection policy and operation, credit 
control and collection  
 
926-368   กำรตลำดธุรกจิบริกำร      3((3)-0-6) 

 Service Marketing 
แนวคิดการตลาดบริการ จิตส านึกการให้บริการแก่พนกังาน  การแข่งขนัโดยมีความพึงพอใจของลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ กลยทุธ์การตลาดบริการ และการควบคุมคุณภาพการบริการ เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจสุขภาพ 
ธุรกิจอาหาร  

Concept of service marketing, service-minded to employees, competition based on customer satisfaction, 
customer relationship management, service marketing strategy, and service quality control such as spa business, health care 
business, food business 
 
926-369   กำรสร้ำงพลงัและพฒันำตนเองส ำหรับผู้บริหำรธุรกจิกำรค้ำและบริกำร 3((3)-0-6) 
 Self-Empowerment and Self-Development for Trading and Service Business Manager  
  ทฤษฎีการเพ่ิมพลงัในการท างานดว้ยตนเอง การพฒันาทกัษะทางดา้นการบริหารท่ีจ าเป็นในการท างานใน
โลกปัจจุบัน ทักษะในการคิดและวิเคราะห์ปัญหา ทักษะในการเป็นผูน้ า การเป็นผูส้อนงานผูใ้ห้ค  าปรึกษาในการท างาน 
กรณีศึกษา และการปฏิบติัจริง 



  Theory of self-empowerment, essential managerial skills development in recent work, problematic and 
critical thinking skills, leadership skills, coaching, mentoring, personal managerial skills, case study, and practicing 
 
926-372  กำรจดักำรธุรกจิฟำร์มสมยัใหม่     3((3)-0-6) 
  Modern Farm Business Management 
  ความส าคญัและลกัษณะการเกษตรในประเทศไทย ประเภทธุรกิจฟาร์ม ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจฟาร์ม การจัดสรรปัจจัยการผลิตและทรัพยากรในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกกิจการฟาร์ม การวางแผน
งบประมาณฟาร์ม การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ ความเส่ียงในการจดัการธุรกิจฟาร์มการจดัการฟาร์มในธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
เกษตร   
  Importance and characteristic of agricultural sector in Thailand, category of farm business, factors 
affecting farm business operation, the effective farm inputs and farm resources management, farm activities recording, farm 
budget planning, smart farming, risk management for farms business, farm in agricultural tourism management  
 
926-375   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตดัสินใจทำงธุรกจิเกษตร    3((2)-2-5) 
  Information System for Decision Making in Agribusiness 
  หลกัการ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ       
การใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจหรือแกปั้ญหาทางธุรกิจเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
พ้ืนท่ีทางเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles and introduction of information system, roles of information system for decision making in 
agribusiness, apply information system for decision making and solving problems in agribusiness, geographic information 
system for agribusiness, practice through work integrated learning 
 
926-377   กำรจดักำรคลงัสินค้ำและกำรกระจำยสินค้ำส ำหรับธุรกจิเกษตร  3((3)-0-6)  
  Warehouse and Distribution Management for Agribusiness  
  แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของคลงัสินคา้ ระบบสารสนเทศส าหรับการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั
และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ การออกแบบพ้ืนท่ีใชง้านภายในตวัอาคาร
คลงัสินคา้ การปฏิบติัการคลงัสินคา้ การปฏิบติัการและระบบการกระจายสินคา้และกรณีศึกษาในสินคา้เกษตร 

Concepts, theories, and types of warehouse and inventory, information system for warehouse and 
inventory management and distributors, selecting location of the warehouse and distribution center, the design of the space 
available inside the warehouse, warehouse operating procedure, operating and distribution network, and case study in 
agricultural 
 
926-378    กำรเงนิส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกจิเกษตร     3((3)-0-6) 

 Finance for Agribusiness Entrepreneurs 
 การจดัการทางการเงินในธุรกิจการเกษตร แนวคิดการลงทุนในธุรกิจการเกษตร การวางแผนทางการเงินใน

ธุรกิจการเกษตร โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนเงินทุนในธุรกิจการเกษตร งบการเงินและการวเิคราะห์งบการเงินธุรกิจเกษตร 
 Financial management for agribusiness, investment concept for agribusiness, financial planning for 

agribusiness, capital structure and cost of capital in agribusiness, financial statement and analysis for agribusiness 
 



926-381      กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ      3((2)-2-5) 
International Transportation  
รูปแบบ ประเภท และวิธีการการขนส่งระหว่างประเทศ การออกเอกสารของบริษทัตวัแทนสายเดินเรือ      

สายการบิน แนวทาง เสน้ทาง กฎระเบียบ การประเมินค่าใชจ่้ายในการขนส่งระหวา่งประเทศ อุปสรรคและปัญหา การวเิคราะห์
ประเภทของการขนส่งท่ีคุม้ทุนกับลกัษณะของสินคา้ มาตรฐานของสินคา้คลงัสินคา้ ระยะเวลาการขนส่ง การประกันภัย        
การติดตามการขนส่ง การเลือกขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนส่งสินคา้ ประเด็นร่วมสมยัใน
การขนส่งระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานภาคสนามดา้นการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ        
การท างาน 
  Shipping agent formats, categories and methods, documents of shipping agent, flight, routes, regulations 
and payment estimation for international transportation, obstacles and problems, analysis of costing transportation types and 
the characteristics of goods, the standard of cargo warehouses, the transportation period, insurance, the following up, the 
selection of container sizes, marketing strategy for transportation business, contemporary issues in international 
transportation, field practice on international transportation, practice through work integrated learning 
 
926-382  กำรจดักำรองค์กำรต่ำงวฒันธรรม     3((3)-0-6) 
  Cross Cultural Organization Management 

ความหมาย ความส าคญั ทฤษฎีในการบริหารองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันในด้านวฒันธรรม ความเช่ือ 
ความคิด ทศันคติของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรมนุษย ์การสร้างงานและแรงจูงใจพนักงาน 
กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ  

Definition, significance and theories of organizational management in different culture, beliefs, ideas, 
director and subordinates’ attitudes, human resources data analysis, job creation, employee motivation, international laws 
regarding human resources management, cultural barriers in cross cultural organization management 

 
926-383  กฎระเบียบและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ    3((3)-0-6) 

 International Trade Regulations and Trade Policies  
กฎระเบียบ และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการท าการคา้ระหวา่งประเทศ ขั้นตอนการสัง่ซ้ือสินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ 

การน าเขา้-ส่งออก การช าระเงิน การท าแผนการตลาด นโยบายและขอ้บังคบัของกระทรวงพาณิชยแ์ละองค์กรการคา้โลก        
การเปิดเสรีทางการคา้ สนธิสญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ การกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ขอ้ปฏิบติัของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจ บทลงโทษการละเมิดกฎระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ ประเด็นร่วมสมยัใน
กฎระเบียบและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

Regulations and terms for international trading, steps of purchasing, selling, import and export, payment, 
marketing planning, policies and regulations of the Ministry of Commerce and the World Trade Organization, free trade 
agreement, international trade treaties, international trade barrier, economic integration influence, ecomomic individual 
member regulations, legal punishment of international, contemporary issues in international trade regulations and trade 
policies 

 
 
 
 



926-384  กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ     3((3)-0-6) 
  International Trade Negotiation 

หลกัการ ความส าคญั รูปแบบการเจรจาต่อรองในต่างประเทศ การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ภายในองค์กรท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกันในแต่ละประเทศ การเจรจาต่อรองระหว่างธุรกิจระหว่างผูบ้ริหารกับผูถื้อหุ้น           
การเจรจาทางการคา้ การต่อรองเชิงนโยบายและกลยุทธ์ การวางแผนและการเลือกใชเ้ทคนิคการเจรจาต่อรอง ปัจจัยความ
สมัฤทธ์ิผลของการเจรจาต่อรอง ประเด็นร่วมสมยัในการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  
  Principles, importance and forms of negotiation in foreign countries, development of skills to resolve 
conflicts within organizations in different countries, negotiations between businesses, between executives and shareholders, 
trade negotiations, negotiation about policy and strategy, planning and selection of technical negotiations, negotiation success 
factors, contemporary issues in international trade negotiation 
 
926-386  กำรจดักำรธุรกจิในประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน     3((3)-0-6)  

Business Management in ASEAN Economic Community  
กระบวนการบริหารการจดัการส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการ

หน้าท่ีทางการบริหารส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคนิค
เคร่ืองมือวธีิการสมยัใหม่ในการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยเนน้ศึกษาความเป็นมา พฒันาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กฎระเบียบ ขอ้ตกลงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลงทางประชาสงัคมวฒันธรรม 
ประเด็นร่วมสมยัในการจดัการธุรกิจระหวา่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Management process for international business in ASEAN Economic Community Management, 
integration of administrative functions for international business, Asian Economic Community environment, modern 
techniques and tools of international business management regarding ASEAN Economic Community development study, 
regulations and agreements among the ASEAN Economic Community, analysis of socio-cultural community change, 
contemporary issues in international of Asian Economic Community Management 

 
926-387  กำรจดักำรพำณิชย์นำว ี      3((3)-0-6) 
  Shipping Management 

 ประวติัการเดินเรือ โครงสร้างและลกัษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การขนส่งสินคา้ทางทะเล บทบาทของผู ้
ประกอบกิจการธุรกิจขนส่งทางทะเล ตวัแทนขนส่งสินคา้ประเภทต่าง ๆ บทบาทของรัฐต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทาง
ทะเล หลกัและวธีิการปฏิบติังานของบริษทัเรือ การจดัท าเอกสารขอ้ตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ พิธีการศุลกากร ระบบการ
ขนถ่าย การจดัระวางสินคา้ ท่าเรือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ตลอดจนการขนส่งหลายรูปแบบ ประเด็นร่วมสมยัใน
การจดัการพาณิชยน์าว ี
  Sea transport history, structure and characteristics of maritime Industries, sea transport, role of shipping 
entrepreneur, freight forwarder company, government role on sea transportation, principles and methods of sea company 
operation, document agreement, sailing schedule, custom procedure, contract and loading cargo system, ports, cargo 
equipment, multimodal transportation ,contemporary issues in shipping management 
 
 
 
 



926-389  ธุรกจิรับจดักำรขนส่งและกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ   3((3)-0-6) 
  Freight Forwarding and Multimodal Transport 
  บทบาทการขนส่งสินคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของธุรกิจรับจดัการขนส่ง และการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ สภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั แนวโนม้ธุรกิจรับจดัการขนส่งและการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบในอนาคต กระบวนการการขนส่งสินคา้ตั้งแต่ผูส่้งออกตวัแทนขนส่งสินคา้ ประเภทของคลงัสินคา้ กลยทุธ์ทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจรับจดัการขนส่งและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ประเด็นร่วมสมยัในธุรกิจรับจดัการขนส่งและ      
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

 Role of transportation in international trade,  role of freight forwarding and multimodal transport, business 
environment of current transport, trends of transportation business, process of future freight forwarding and multimodal 
transport, process of transportation, freight forwarding, type of warehouse, marketing strategy for freight forwarding and 
multimodal transport, contemporary issues in freight forwarding and multimodal transport 

 
926-392    วจิยัธุรกจิ        3((2)-2-5)  

Business Research 
หลกัการเบ้ืองตน้ของการวิจยั ประเภทและขอบเขตของการวิจยัธุรกิจ การเลือกหัวขอ้ การแปลปัญหาทาง

ธุรกิจเป็นปัญหาวจิยั การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั การเลือกใชส้ถิติในการวจิยั การจดัการโครงการวจิยั การใชโ้ปรแกรมสถิติ
เพื่อการวจิยั จริยธรรมของนกัวจิยั การเรียนรู้ตลอดชีวติ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Basic research concepts, classifications and scope of business research, selection of research topic, 
translation of business problems into research, writing research proposal, selection of statistics for research, research project 
management, use of statistic software for research, code of ethics for researcher, lifelong learning, practice through work 
integrated learning 

 
926-410  ชุดวชิำแผนธุรกจิส ำหรับผู้ประกอบกำร     9((6)-6-15) 
  Module: Business Plan for Entrepreneurs   
   แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์และนโยบายกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ตวัแบบและกระบวนการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์       
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั แนวคิดการจดัการการตลาด หนา้ท่ีและกระบวนการ
จดัการการตลาด ระบบขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมาย การพยากรณ์
การขาย การตลาดดิจิทัล การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การน าเสนอ
แนวคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่การสร้างแผนธุรกิจเชิงพาณิชย ์องค์ประกอบของแผนธุรกิจ หลักการท าแผนธุรกิจ 
กรณีศึกษา การประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ทางธุรกิจและการควบคุม การสร้างและน าเสนอแผนธุรกิจ การปฏิบติัการภาคสนามของแผน
ธุรกิจ 
  Concepts of strategy and levels of strategic policy, models and strategic decision process, business 
environmental analysis, competitive advantage, concepts of marketing management, marketing management functions and 
process, marketing information system, consumer behavior, market segmentation, targeting, sale forecasting, digital 
marketing, marketing plan and strategy with regard to social responsibility, concept presentation, new product development 
to commercial business plan, principles of business plan, case studies, business strategic applications and control, business 
planning development and presentation, field business plan practice 
 
 



926-462   กลยุทธ์กำรตลำดดจิทิลั      3((3)-0-6) 
 Digital Marketing Strategy  

  ภาพรวมเร่ืองการส่ือสารการตลาดดิจิทัล เขา้ใจองค์ความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน    
การส่ือสารการตลาด ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารตลาดดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ การถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ       
การสร้างเน้ือหา การหาขอ้มูล และการอา้งอิง การวางแผนช่องทางการส่ือสารผ่านประเภทและชนิดของส่ือดิจิทลั วางแผนท า
การตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หา การใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการส่ือสารการตลาดดิจิทลั 
  An overview of digital marketing communications, knowledge and understanding the digital marketing 
framework, digital strategic planning through digital marketing tools, photographing, decorate image, content marketing, 
finding information and references, digital media & channel planning, search marketing and performance marketing 
 
926-463   เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับธุรกจิกำรค้ำและบริกำร   3((2)-2-5) 

 Information Technology for Trading and Service Business 
  ระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศในธุรกิจการค้าและบริการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในธุรกิจค้าปลีก          
ระบบบ่งช้ีอตัโนมติัและระบบบาร์โคด้ ระบบขายหนา้ร้าน เงินอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์จากการบริหารขอ้มูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทและความส าคญัของขอ้มูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอจัฉริยะ และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา     
การกบัการท างาน 
  Data system and Information management in trading and service business, technology used in trading and 
service business, automatic identification system and barcode system, point of sale system (POS), e-money, the benefits of 
data and information technology management, the roles and importance of Big Data, business intelligent and related case 
studies, practice through work integrated learning 
 
926-465  กำรบริหำรช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบเช่ือมโยง    3((3)-0-6) 

 Omni-Channel Management 
  บทบาทของระบบการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง การปรับเปล่ียนระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบหลาย
ช่องทางใหเ้ป็นระบบการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง ความแตกต่างระหวา่งช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบหลายช่องทาง กบัการจดั
จ าหน่ายแบบเช่ือมโยง และการออกแบบรวมไปถึงการบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตและอุปสงค์ของลูกคา้ให้ไดทุ้กแห่งในการเดินทางเพ่ือซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อ รวมทั้งเน้นการพฒันา การควบคุม และ     
การประเมินช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง ทั้งตลาดผูบ้ริโภคและตลาดธุรกิจ รวมถึงความทา้ทายหลกัขององคก์รในการ
พฒันาท่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเช่ือมโยง  
  The role Omni-channel systems, and how to make the transition from the Multi-channel systems to the 
Omni-channel systems. Focus is on the differences between the systems of Multi-channel and Omni-channel distributions, as 
well as designing and managing the Omni-channel to respond with the lifestyle and demand of customers throughout the 
customer journey, specific attention is also paid to the development, control, and evaluation of Omni-channel distribution in 
both consumer and business markets, including the key challenges for the firm to set up Omni-channel distribution such as 
the investment in logistic and systems 
 
 
 
 



926-466    หลกักำรลงทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร     3((3)-0-6) 
  Principles of Investment for Entrepreneurs 
  หลกัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงิน ประเภทต่างๆ ตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ผลตอบแทนและ
ความเส่ียงจากการลงทุน การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์การวเิคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษทั 
  Fundamental of investment; financial tools, stock exchange, stock exchange index, investment return and 
risk, security valuation, fundamental analysis including economic, industrial and firm level 
 
926-467  ธุรกจิจ ำลองด้ำนกำรค้ำและกำรบริกำร     3(0-9-0) 
  Business Simulation in Trade and Services 
  การเรียนรู้ในรูปแบบสถานการณ์จริงโดยประยุกต์ใชค้วามรู้ทางการจดัการธุรกิจ การฝึกปฏิบัติเป็นทีม
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าวชิา การรายงานผลประกอบการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Learning in the real situation applying the business management knowledge, group practicing under 
supervision of course instructor, performance reporting, practice through work integrated learning 
 
926-472  กำรค้ำสินค้ำเกษตรและข้อตกลงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ    3((3)-0-6) 
  International Agricultural Trades and Agricultural Trade Agreement 
  หลกัการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ การคา้อาหารและผลิตภณัฑข์องโลก ระบบการคา้และ
นโยบายสินคา้เกษตรของไทย ปัญหาการคา้สินคา้เกษตร บทบาทของสถาบนัการคา้ระหวา่งประเทศในการเจรจาปัญหาสินคา้
เกษตร ผลกระทบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการคา้สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศของไทย ขอ้ตกลงมาตรฐานสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑ์ โอกาสการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายและมาตรการทางการคา้ประเทศคู่คา้ส าคญัของไทย การคา้     
การลงทุนธุรกิจเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งเงินทุนและการระดมทุนส าหรับธุรกิจเกษตร 
  Principles of international economic trade, foods and products trade in global market, Thai trade system 
and agricultural policies, problems of trading agricultural products and the role of international trade institutions on 
negotiation agricultural products, effects of economic collaboration concept on international trade of Thai agricultural 
product, agreement and commercial standards international trade, international investment, trade policies and agreements of 
important trading partners of Thailand, trade and investment in agribusiness for special economic zones, fund raising for 
agribusiness 
 
926-473  กำรประกอบกำรเพ่ือสังคม      3((3)-0-6) 
  Social Entrepreneurship 

แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม นวตักรรมทางสังคมและภูมิปัญญาชุมชน  การตลาดเพ่ือความยัง่ยืน      
การวดัผลกระทบทางสงัคม การน าเสนอความคิด 

Concept of social entrepreneurship, social innovation and community wisdom, marketing for 
sustainability, social impact measurement, idea presentation 

 
926-474  กำรจดักำรควำมรู้เพ่ือนวตักรรมกำรเกษตร    3((3)-0-6) 

Knowledge Management for Agricultural Innovation 
แนวคิด หลักการบริหารความรู้ เคร่ืองมือในการบริหารความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้าง

นวตักรรม ความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง และกรณีศึกษา 



Concepts and principles of knowledge management, knowledge management tools, knowledge creation, 
innovation initiation, adaptability to change, and case study 

 
926-479  หัวข้อพเิศษทำงนวตักรรมธุรกจิเกษตร     3((3)-0-6)  
  Special Topics in Agribusiness Innovation 

 หวัขอ้หรือวทิยาการใหม่ทางนวตักรรมธุรกิจเกษตร 
  Topics or new knowledge in Agribusiness Innovation 
 
926-481  หลำกมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก       3((3)-0-6)  
  Global Business Perspectives 

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยระบบกฎหมาย 
ระบบการเมือง ระบบการเงิน วฒันธรรม เทคโนโลยี และขอ้ปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ ในต่างประเทศขอ้ตกลงทางการคา้       
การจดัการดา้นแรงงานขา้มชาติ ทิศทางการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ประเด็นร่วมสมยัในธุรกิจโลก 

Business environment in foreign market, political system, legal system, financial systems, culture, trade 
agreements, foreign labor management, contemporary issues in global business 

 
926-482  กำรน ำเข้ำ-ส่งออก       3((2)-2-5) 
  Import-Export 

หลกัการ ขั้นตอน วิธีปฏิบติัในการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ พิธีการของศุลกากร พิกดัภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
การจดัหมวดหมู่ประเภท สินคา้น าเขา้-ส่งออก การค านวณค่าพิกดัภาษี การเลือกขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ การขนส่งสินคา้ท่ีคุม้
ทุน การบริหารและขอ้ตกลงในค่าขนส่ง การขนส่งทางเรือและทางอากาศ นโยบายและระเบียบการของกรมการการส่งเสริม   
การส่งออก (BOI) และกรมศุลกากรประเด็นร่วมสมยัในการน าเขา้-ส่งออก การปฏิบัติงานภาคสนามดา้นการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Principles and methods of import and export, custom formalities, different charges and fees, classification 
of import and export goods, tariff calculation, selecting container size, charge management and agreement, shipping and air 
cargo, policies and regulations of the Board of Investment (BOI) and the custom department, contemporary issues in import-
export, field practice on international business management, practice through work integrated learning 

 
926-484  กำรจดักำรโลจสิตกิส์ระหว่ำงประเทศ      3((3)-0-6)  
  International Logistics  
  แนวคิดของการจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือจดัการการกระจายสินคา้และ
บริการ การวเิคราะห์ระบบโลจิสติกส์ทัว่โลก ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง การกระจายสินคา้ คลงัสินคา้ การควบคุมสินคา้คง
คลงั การจดัการวสัดุ บรรจุภณัฑ ์ท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ การจดัการความเส่ียง การบริการลูกคา้ เครือข่ายส าหรับโลจิสติกส์ 
ซพัพลายเออร์และขอ้มูล ประเด็นร่วมสมยัในระบบโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
  Concept of international logistics management, business processes to manage the distribution of goods 
and services, global logistics systems analysis, issues related to transportation, distribution, warehousing, inventory control, 
materials handling, packaging, plant and warehouse location, risk management, customer service, networks for logistics, 
suppliers, and information, and contemporary issues in international logistics systems 
 



926-485  กำรบริหำรท่ำเรือและคลงัสินค้ำ      3((3)-0-6) 
   Port and Warehouse Management  
  ความส าคญัของท่าเรือและคลงัสินคา้ หลกัการจัดการท่าเรือและคลงัสินคา้ การบริหารท่าเรือในระดับ
รัฐบาล นโยบายท่าเรือแห่งชาติ ระดบัการปฏิบติัการการวางแผนและออกแบบท่าเรือและคลงัสินคา้การปฏิบติัการของท่าเรือ
และคลงัสินคา้ โดยเนน้การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อท่าเรือและคลงัสินคา้ แนวทางการพฒันา
ท่าเรือและคลงัสินคา้ ประเด็นร่วมสมยัในการบริหารท่าเรือและคลงัสินคา้  
   Significance of port and warehouse, port and warehouse management principle, port management of the 
government level, national port policy, operational level, port and warehouse planning and design, port and warehouse 
operations container transport system, technological effect on port and warehouse, port and warehouse development process, 
contemporary issues in port and warehouse management 
 
926-486  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกจิระหว่ำงประเทศและโลจสิตกิส์   3((2)-2-5) 
   Entrepreneurship for International Business and Logistics 
  แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ วธีิการเร่ิมธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจใหม่ธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 
แหล่งเงินทุนและการระดมเงินทุนธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
ความเป็นไปได้ การออกแบบ การวางแผน การจดัท าแผนธุรกิจ การพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ แนวทาง       
การสร้างและพัฒนาการเป็นผูป้ระกอบการในองค์การ  เทคนิคการน าเสนอแบบมืออาชีพ การปฏิบัติงานภาคสนามด้าน          
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
   Concept of international business and logistics entrepreneur, applying theory of international 
entrepreneurship and logistics, business start-up process or new international business and logistics development, ffund 
raising for international business, analyzing and evaluating business opportunities, feasibility study in international business 
and logistics, design, business planning, international business and logistics development, Guidelines for  creating and 
developing entrepreneurship in organizations, professional presentation techniques, field practice on international business 
management, practice through work integrated learning 

 
926-487  กำรตลำดออนไลน์ส ำหรับธุรกจิระหว่ำงประเทศและโลจสิตกิส์    3((3)-0-6) 

 Online Marketing for International Business and Logistics 
  หลักการ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์  การประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  เคร่ืองมือและการสร้างเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศและโลจิสติกส์  รูปแบบการตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์   
  Principles and introduction of electronic commerce and online marketing, applying electronic commerce 
for international business and logistics, tools and features of websites for international business and logistics, types of online 
marketing for international business and logistics 
 
926-489  หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิระหว่ำงประเทศและโลจสิตกิส์             3((3)-0-6) 
  Special Topics in International Business and logistics 
  ความส าคัญประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ประเด็นส าคัญทางธุรกิจระหว่างประเทศ       
และโลจิสติกส์           



 Significance of international business issues, issues on international business and logistics 
 

926-491  โครงงำนวจิยัธุรกจิ       3(0-9-0) 
Business Research Project 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-392 วจิยัธุรกจิ  
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม การรวบรวมและจัดการข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ           

การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายและการอธิปรายผล การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิ จยั การเขียนบทความ
วจิยั การเรียนรู้ตลอดชีวติ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Field studies, data collection and management, data analysis, interpretation and discussion, research report 
and presentation, research article writing, lifelong learning, practice through work integrated learning 

 
926-493  กำรฝึกงำน        3(0-9-0) 

Practical Training 
  รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-495 เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและฝึกงำน 926-293 ฝึกภำคปฏิบัติ      
  ด้ำนกำรจดักำรธุรกจิ 

เง่ือนไข : นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนผ่านแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่าและตอ้งผ่าน        
  การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยก าหนดระยะเวลาใน             
  การฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 480 ชัว่โมง  

การฝึกงานในหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ       
การวนิิจฉยัปัญหาทางธุรกิจ การเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ การประยกุตใ์ชค้วามรู้และความสามารถของตนเองใน
การท างานในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Practical training in businesses, industrial or government sector, business process analysis, business 
diagnosis, suggestion for business problem solving, applying knowledge and self-capability in the real workplace situation, 
lifelong learning   

 
926-495  เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำและฝึกงำน    1(0-3-0) 

Preparation for Cooperative Education and Practical Training 
แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ทกัษะการปรับตวัในสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ การวางแผน

ชีวิตและอาชีพ การเขียนประวติัย่อและจดหมายสมคัรงาน เทคนิคการสมคัรงานและการสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์สหกิจ
ศึกษาและฝึกงาน โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Concept and philosophy of corporative educations and practical training, social adaption ability, 
personality development, life and career planning, resume and letter writing for job application, techniques for job application 
and interview, experience in cooperative education and practical training, package software for business 
 
 
 
 
 
 



926-496  สหกจิศึกษำ        6(0-48-0) 
Cooperative Education 

  รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-495 เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและฝึกงำน 926-293 ฝึกภำคปฏิบัติด้ำน
  กำรจดักำรธุรกจิ 
  เง่ือนไข : นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนผา่นแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า                    

การเตรียมความพร้อมดา้นการพฒันาอาชีพ การเสริมทกัษะและประสบการณ์ท างานเสมือนพนักงานจริง 
การบูรณาการความรู้ทางดา้นธุรกิจกบัการท างานอยา่งเป็นระบบ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การวินิจฉัยปัญหาทาง
ธุรกิจ การเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ การจดัท ารายงานและน าเสนอผลส าเร็จของโครงงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ออกปฏิบัติสหกิจไม่ต ่ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง ประเมินผลรายวิชาด้วยโครงงาน/ช้ินงาน ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ น าเสนอโครงงาน/ช้ินงานต่อคณะกรรมการประเมินผล 

Career development readiness, working skill and experience enhancement like a real employee, work 
integrated learning, business process analysis, business diagnosis, suggestion for business problem solving, reporting and 
presenting achievement of project, lifelong learning, a minimum of 16-week cooperative education operation, project/work 
piece evaluation of cooperative education between cooperative education advisor and workplace mentor, project/work piece 
presentation to board of academic institution assessment   

 
929-106   หลกัเศรษฐศำสตร์       3((3)-0-6) 

Principles of Economics 
แนวคิด หลกัการเบ้ืองตน้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม ทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาค 

ประกอบดว้ย อุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต การผลิต การก าหนดราคาในตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจ 
รายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝาก การคลงัรัฐบาล การคลงัระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ         
และการใชน้โยบายต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่ประเทศ 

Basic concepts and principles of operation of the social economic activities, both micro and 
macroeconomic, including demand and supply, producer and consumer behavior, production, pricing in different markets, 
different economic systems, national income, finance and banking, inflation, deflation, public finance, international trade, 
economic development, and using various economic policies to achieve progress for the country 

 
931-105   กำรบัญชีเบ้ืองต้นส ำหรับกำรตดัสินใจทำงธุรกจิ    3((3)-0-6)  

Basic Accounting for Business Decision Making 
แม่บทการบญัชี กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบัญชี การจดัท างบการเงิน การบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกับ

รายการค้าท่ีมีภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม แนวคิดการบัญชีบริหารต้นทุนงานและต้นทุนช่วง             
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณ ก าไร การงบประมาณ การใช้ขอ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจระยะสั้ นและ        
ระยะยาว 

Accounting framework, business activities relating to accounting, financial statement preparation, 
accounting for business transactions relating value added tax, accounting for manufacturing, concept of managerial 
accounting, job order and process costing, analysis relationship of cost-volume-profit, budgeting, cost information for short-
term and long-term decision makings 

 
 



934-103    ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตดัสินใจทำงธุรกจิ      3((2)-2-5)  
Management Information System for Business 
หลกัการการจดัการขอ้มูลระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ อินโฟกราฟิก บทบาทของสารสนเทศในองคก์ร 

หลกัการโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระบบ
ฐานขอ้มูล การประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจ การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ จริยธรรมและ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสงัคม โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ 
  Principles of information management, role of information in organization, info graphic, fundamental of 
information systems and infrastructure, organization and management, integration of information systems, strategy in 
organization improvement with information systems, database and application, business intelligence for decision making, big 
data analysis, ethics and impacts of information system on society, the use of software for business decision making 

 
934-341  พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับธุรกจิเกษตร    3((2)-2-5) 
  Electronic Commerce for Agribusiness 
  หลกัการ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
และอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้และพฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจเกษตรทางเลือกในการท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจเกษตร เคร่ืองมือและการสร้างเวบ็ไซต์ส าหรับธุรกิจเกษตร การท าธุรกิจออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ     
ในปัจจุบนั  
  Principles and introduction of electronics e-commerce, procedures associate with e-commerce and 
internet, apply and develop electronics e-commerce for agribusiness, options for doing business on the internet for 
agribusiness, tools and features of web site for agribusiness, current online marketing in agribusiness  
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 
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 หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. ดร. สิริภทัร์ โชติช่วง, Ph.D. (Marketing), University of  Science Malaysia, Malaysia, 2557
2. ดร. ระพีพนัธ์ เผา่ชู, Ph.D. (International Business), University of Science Malaysia, Malaysia, 2559
3. ด ร . ช ม พู นุ ท  ด้ ว ง จั น ท ร์ ,  Ph.D. ( Management Science and Engineering),  Huazhong University of Science and

Technology, China, 2561
4. อ าจารย์ปิ ยาภ รณ์  ปิ ยะวาณิ ช เส ถี ยร , M.ED. (Leadership and Management), Queensland University of  Technology,

Australia, 2553
5. อาจารยน์งครั์ตน์ แสนสมพร, บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2554


	เอกสาร 2-2
	เอกสาร 2-5
	เอกสาร 2-3
	เอกสาร 2-4

