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ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ทักษะความเป็ นผูป้ ระกอบการตามแนวคิ ดการจัดการศึ กษาแบบพิ พฒ
ั นาการนิ ยมที่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และเครื่ องมือทางบริ หารธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ วิจยั วางแผนและจัดทาแผนธุ รกิจเพื่อการตัดสิ นใจ พัฒนา
และการจัดการธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการกับการทางานจริ งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้น คว้า วิเคราะห์ ประมวลผล น าเสนอผลงานทางธุ รกิ จและโครงงานธุ รกิ จ มี ความเป็ นผูน้ าที่ มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม มี ความรั บผิดชอบต่อสังคม สามารถปรั บตัวพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิท ยาการใหม่ ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู ้และเครื่ องมือทางบริ หารธุรกิจเพื่อการจัดการทางธุรกิจในสถานการณ์จริ งได้อย่างเหมาะสม
PLO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุ รกิจ เพื่อแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานในองค์กรธุ รกิ จ โดยมุ่งเน้นธุ รกิ จ
การค้าและการบริ การ ธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ และนวัตกรรมธุรกิจเกษตร
PLO3 สื่ อสารเพื่อการจัดการทางธุรกิจตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
PLO4 สร้างและนาเสนอแผนธุรกิจ
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอทางการจัดการธุรกิจ
PLO6 มีภาวะความเป็ นผูน้ าบนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมทางธุรกิ จ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

124 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายพักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
วิชาเลือก
935-025 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Applications
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ
Business and Principles of Management
926-141 การเงินธุรกิจ
Business Finance
926-190 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการ
Modern Technology for Management
926-213 กฎหมายธุรกิจ ภาษี และจริ ยธรรมธุรกิจ
Business Law, Taxations and Business Ethics

1((1)-0-2)

926-221 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
926-231 การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management
929-106 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

3((3)-0-6)

931-105 การบัญชีเบื้องต้นสาหรับการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
Basic Accounting for Business Decision Making
934-103 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
Management Information System for Business

3((3)-0-6)

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
86 หน่ วยกิต
25 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
1(0-2-1)
3((3)-0-6)

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

3((2)-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
61 หน่ วยกิต
- บังคับ
34 หน่ วยกิต
926-112 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Negotiations
926-310 ชุดวิชานวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ
9((6)-6-15)
Module: Innovation and Business Design for Entrepreneurs
926-312 ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
3((3)-0-6)
Leadership and Organizational Change
926-314 การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Process Analysis
926-392 วิจยั ธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Research
926-410 ชุดวิชาแผนธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ
9((6)-6-15)
Module: Business Plan for Entrepreneurs
926-491 โครงงานวิจยั ธุรกิจ
3(0-9-0)
Business Research Project
926-495 เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1(0-3-0)
Preparation for Cooperative Education and Practical Training
- ชีพเลือก
21 หรื อ 24 หน่ วยกิต
นักศึ กษาที่ เลื อกแผนฝึ กงาน ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาธุรกิ จการค้าและบริ การ หรื อกลุ่มวิชานวัตกรรม
ธุรกิจเกษตร หรื อกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เพียง 1 กลุ่ม จานวน 24 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากลุ่มวิชาธุรกิจการค้าและบริ การ หรื อกลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
เกษตร หรื อกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เพียง 1 กลุ่ม จานวน 21 หน่วยกิต
926-234
926-262
926-269
926-360
926-362
926-364
926-365

-กลุ่มวิชาธุรกิจการค้ าและการบริการ (Trading and service business)
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
Quality Management and Productivity Improvement
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Business Management
กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Sourcing Strategy in Modern Trade Business
การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจ
Marketing Analysis for Decision Making
การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
Inventory and Warehouse Management
การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง
Retail and Wholesale Management
การบริ หารธุรกิจครอบครัวและการพัฒนาผูส้ ื บทอดธุรกิจ
Family Business Management and Business Successor Development

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

926-366 การนาและการจัดการทีมที่มีประสิ ทธิภาพสูง
Leading and Managing High-Performance Teams

3((2)-2-5)

926-367 การจัดการสิ นเชื่อ
Credit Management
926-368 การตลาดธุรกิจบริ การ
Service Marketing
926-369 การสร้างพลังและพัฒนาตนเองสาหรับผูบ้ ริ หารธุรกิจการค้าและบริ การ
Self-Empowerment and Self-Development for Trading and Service Business Manager
926-462 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั
Digital Marketing Strategy
926-463 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการค้าและบริ การ
Information Technology for Trading and Service Business
926-465 การบริ หารช่องทางการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง
Omni-Channel Management

3((3)-0-6)

926-466 หลักการลงทุนสาหรับผูป้ ระกอบการ
Principles of Investment for Entrepreneurs
926-467 ธุรกิจจาลองด้านการค้าและการบริ การ
Business Simulation in Trade and Services
-กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจเกษตร (Agribusiness Innovation)
926-234 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
Quality Management and Productivity Improvement
926-271 หลักการตลาดสิ นค้าเกษตร
Principles of Agricultural Marketing
926-272 ผูป้ ระกอบการและการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
Entrepreneurs and Modern Agribusiness Management
926-274 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสิ นค้าเกษตร
Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness
926-276 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับการตัดสิ นใจทางธุรกิจเกษตร
Quantitative Analysis for Decisions in Agribusiness
926-317 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
Industrial and Competitive Analysis
926-355 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภณั ฑ์
Product and Packaging Innovation
926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่
Modern Farm Business Management
926-375 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจเกษตร
Information System for Decision Making in Agribusiness

3((3)-0-6)

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

3(0-9-0)

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

926-377 การจัดการคลังสิ นค้าและการกระจายสิ นค้าสาหรับธุรกิจเกษตร
Warehouse and Distribution Management for Agribusiness
926-378 การเงินสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
Finance for Agribusiness Entrepreneurs
926-472 การค้าสิ นค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
International Agricultural Trades and Agricultural Trade Agreement
926-473 การประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
926-474 การจัดการความรู ้เพื่อนวัตกรรมการเกษตร
Knowledge Management for Agricultural Innovation
926-479 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมธุรกิจเกษตร
Special Topics in Agribusiness Innovation
934-341 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจเกษตร
Electronic Commerce for Agribusiness
-กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศและโลจิสติกส์ (International Business and logistics)
926-234 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
Quality Management and Productivity Improvement
926-281 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
926-381 การขนส่งระหว่างประเทศ
International Transportation
926-382 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
Cross Cultural Organization Management
926-383 กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Regulations and Trade Policies
926-384 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Negotiation
926-386 การจัดการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Business Management in ASEAN Economic Community
926-387 การจัดการพาณิ ชย์นาวี
Shipping Management
926-389 ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
Freight Forwarding and Multimodal Transport
926-481 หลากมุมมองเรื่ องธุรกิจโลก
Global Business Perspectives
926-482 การนาเข้า-ส่งออก
Import-Export
926-484 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics

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

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

926-485 การบริ หารท่าเรื อและคลังสิ นค้า
Port and Warehouse Management
926-486 การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
Entrepreneurship for International Business and Logistics
926-487 การตลาดออนไลน์สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
Online Marketing for International Business and logistics
926-489 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
Special Topics in International Business and Logistics
- สหกิจศึกษา/ฝึ กงาน
ฝึ กงาน

3((3)-0-6)

926-293 ฝึ กภาคปฏิบตั ิดา้ นการจัดการธุรกิจ
Internship for Business Management
926-493 การฝึ กงาน
Practical Training

ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3 หรื อ 6 หน่ วยกิต

3(0-9-0)

สหกิจศึกษา
926-496 สหกิจศึกษา
6(0-48-0)
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
926-111
929-106
935-003
935-006
935-008
935-011

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3((3)-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((16)-0-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
926-221
931-105
935-001
935-002
935-029
935-004
935-005
935-009
935-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3((3)-0-6)
การบัญชีเบื้องต้นสาหรับการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (1)
1((1)-0-2)
รวม
18((18)-0-36)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
926-213
926-xxx
934-103
935-007
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
926-112
926-141
926-231
926-xxx
926-xxx
935-010
935-xxx

ภาคฤดูร้อน
926-190
926-293

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
กฎหมายธุรกิจ ภาษี และจริ ยธรรมธุรกิจ
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือก (1)
3((x)-y-z)
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3((2)-2-5)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
เลือกเสรี (1)
3(x-y-z)
รวม
15(x-y-z)
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
การเงินธุรกิจ
3((3)-0-6)
การจัดการการดาเนินงาน
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือก (2)
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก (3)
3((x)-y-z)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (2)
1((1)-0-2)
รวม
18((x)-y-z)

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการ
ฝึ กภาคปฏิบตั ิดา้ นการจัดการธุรกิจ
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง
1(0-2-1)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
926-312
926-392
926-xxx
926-xxx
935-026
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
3((3)-0-6)
วิจยั ธุรกิจ
3((2)-2-5)
วิชาชีพเลือก (4)
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก (5)
3((x)-y-z)
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
เลือกเสรี (2)
3(x-y-z)
รวม
17(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
926-310
926-491
926-xxx
926-xxx
935-025

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชานวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ
9((6)-6-15)
โครงงานวิจยั ธุรกิจ
3(0-9-0)
วิชาชีพเลือก (6)
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก (7)
3((x)-y-z)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2((2)-0-4)
รวม
20((x)-y-z)

ปี ที่ 4
แผนฝึ กงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
926-314
926-410
926-495
926-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
926-493

แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
926-314
926-410
926-495

ภาคการศึกษาที่ 2
926-496

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
3((2)-2-5)
ชุดวิชาแผนธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ
9((6)-6-15)
เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1(0-3-0)
วิชาชีพเลือก (8)
3((x)-y-z)
รวม
16(x-y-z)

การฝึ กงาน
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-9-0)
3(0-9-0)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
3((2)-2-5)
ชุดวิชาแผนธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ
9((6)-6-15)
เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1(0-3-0)
รวม
13((8)-11-20)

สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-48-0)
6(0-48-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู ้ และเครื่ องมือทาง 1. ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ในแนวคิดและทฤษฎี
บริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ การจัด การทางธุ ร กิ จ ใน
ทางบริ หารธุรกิจ
สถานการณ์จริ งได้อย่างเหมาะสม
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ยนรู ้ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง (Flipped classroom
or PBL) การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่
การศึกษาจากธุรกิจจริ ง การบรรยายพิเศษ
จากวิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ด้านการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
3. มอบหมายงานให้ ค ้น คว้า เขี ย นรายงาน
และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน

PLO2 ประเมิ น และออกแบบกระบวนการ 1. ให้นักศึ กษาเรี ย นรู ้ กระบวนการ กลยุท ธ์
ทางธุรกิจ เพื่อแก้ไขปั ญหาการดาเนินงานใน
และเครื่ อ งมื อ ทางธุ ร กิ จ ในการวิเ คราะห์
องค์ก รธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้น ธุ ร กิ จ การค้า และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การบริ การ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศและ 2. ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กประเมิ น และออกแบบ
โลจิสติกส์ และนวัตกรรมธุรกิจเกษตร
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง (Flipped classroom
or PBL) การฝึ กงานและสหกิ จศึ กษา
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์จริ ง

PLO3 สื่ อสารเพื่อการจัดการทางธุ รกิ จตาม 1. มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์
ผลงานด้านการสื่ อสารเพื่อการจัดการทาง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ธุรกิจ
2. ม อ บ ห ม า ย ง า น ก ลุ่ ม ใ ห้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
สถานการณ์ จ าลอง และถกประเด็ น
ด้านธุรกิจ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1. สอบวัด ระดับ ความรู ้ แ นวคิ ด
และทฤษฎีทางบริ หารธุรกิจ
2. สังเกตจากพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
การส่ ง งานที่ ไ ด้รั บมอบหมาย
ในเวลาที่ กาหนด การเข้าร่ ว ม
กิจกรรม
3. ประเมิ น ผลงานที่ ม อบหมาย
และสังเกตวิธีการคิดวิเคราะห์
และการอภิปราย
4. ป ร ะ เ มิ น จ า ก คุ ณ ภ า พข อ ง
ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ องมื อ ทางธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. สอบวัด ระดับ ความรู ้ ใ นการ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
กระบวนการทางธุรกิจ
2. สังเกตพัฒนาการทางความคิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
กระบวนการทางธุรกิจ
3. การส่ ง งานที่ ไ ด้รับมอบหมาย
ในเวลาที่ กาหนด การเข้าร่ ว ม
กิจกรรมในชั้นเรี ยน
4. ประเมิ น ผลงานที่ ม อบหมาย
และการอภิปราย
5. ป ร ะ เ มิ น จ า ก คุ ณ ภ า พข อ ง
ผลงาน และการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม
1. ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ พั ฒ น า ก า ร
และการประยุก ต์ด้า นความรู ้
และเข้ า ใจด้ า นการสื่ อสาร
องค์กร
2. การประเมิ น จากผลงานและ
การนาเสนองานในชั้นเรี ยน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

3. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง จ า ก 3. ประเมิ น จากรายงาน หรื อ
การฝึ กงานและสหกิจศึกษา
ผลการปฏิ บัติ การฝึ กงานและ
สหกิจศึกษา
4. ประเมินจากความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ
1. ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ในแนวคิดและทฤษฎี 1. สอบวัดระดับความรู ้ในแนวคิด
PLO4 สร้างและนาเสนอแผนธุรกิจ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
และทฤษฎี ด้านนวัตกรรมทาง
2. ให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ ผ่านกรณี ศึกษา การ
ธุ ร กิ จ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ค้น คว้าด้วยตนเอง (Flipped classroom or
ผูป้ ระกอบการ
PBL) ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น น อ ก ส ถ า น ที่ 2. ประเมิ น การบู ร ณาการองค์
การศึกษาจากธุรกิจจริ ง
ค วาม รู ้ ท างธุ ร กิ จมาใช้ ใ น
3. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ป็ น
การประกอบธุรกิจจริ ง
ผูป้ ระกอบการผ่านสถานการณ์จริ ง
3. ประเมิ น ผลงานและพัฒ นา
4. การบรรยายพิ เ ศษจากผู ้ป ระกอบการใน
การในการประกอบธุรกิจจริ ง
ธุรกิจที่หลากหลาย
4. ประเมิ น ผลงานที่ ม อบหมาย
5. มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์
และการอภิปราย
ผลงานเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ประเมิ น การสะท้อ นความคิ ด
6. มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ
ทางธุ รกิ จ ศึ กษาความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ
การบรรยายพิเศษ
และถกประเด็นปั ญหาที่ เ ชื่ อมโยงการทา 6. ประเมิ น ความเป็ นไปได้ข อง
แผนธุรกิจ
แผนธุ ร กิ จ และการน าเสนอ
7. ให้ นัก ศึ ก ษาจัด ท าแผนธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐาน
แผนธุรกิจ
สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ปั จ จุ บัน และการ
นาเสนอแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
PLO5 เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ 1. ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี 1. สอบวัดระดับความรู ้ในการใช้
สารสนเทศที่ เ หมาะสม เพื่ อ การค้น คว้า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
เหมาะสม เพื่ อ การค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
วิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอผลงาน
ค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล
ประมวลผล และน าเสนอทางการจัด การ
ทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
ผลงาน และการน าเสนอทาง
ธุรกิจ
2. ให้ นั ก ศึ กษาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ธุรกิจ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
2. ประเมินการเลือกใช้เทคโนโลยี
3. ให้นักศึ กษาฝึ กฝนการใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สารสนเทศและการนาเสนอในชั้นเรี ยน
กับ ประเภทของผลงาน และ
4. มอบหมายให้ นัก ศึ ก ษาค้น คว้า ประเมิ น
การนาเสนอ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อ 3. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงาน
เชื่อมโยงในการพัฒนาโจทย์วจิ ยั ทางธุรกิจ
และการอภิ ป รายผลง านที่
ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO6 มี ภ าวะความเป็ นผู ้น าบนพื้ น ฐาน 1. ให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและทักษะการใช้ชีวิตที่ จาเป็ นใน
คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ มี จิ ต
ศตวรรษที่ 21
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
2. ให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
การลงพื้นที่จริ งในชุมชน
3. ส่ งเสริ มให้นักศึ กษามี ส่วนร่ วมในการทา
กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
ในการสร้างจิตสาธารณะ
4. เน้ น การมอบหมายผลงานให้ นั ก ศึ ก ษา
ทางานเป็ นทีม
5. มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ งใน
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ งจาก
การฝึ กงานและสหกิจศึกษา

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การบรรยาย
การใช้กรณี ศึกษา
การใช้กิจกรรมในชั้นเรี ยน
การมอบหมายงานกลุ่มโดยใช้
กระบวนการศึ กษาข้อ มู ล จาก
ชุมชนต้นแบบ
5. การทาใบงานกลุ่ม
6. ประเมินจากความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
926-111

ธุรกิจและหลักกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
Business and Principles of Management
หลักคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การนาและการจูงใจ การควบคุมองค์กร การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการในองค์กร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วัฏจักรของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
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

กำรเจรจำต่ อรองทำงธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Negotiations
หลักการ ความสาคัญ และรู ปแบบการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผนและการเลือกใช้เทคนิ คการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม และกรณี ศึกษา
Principles, significance, formats of business negotiation; planning and selecting business negotiation
techniques, business intercultural negotiation, and case studies
926-141

กำรเงินธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Finance
บทบาท และเป้ าหมายการจัดการทางการเงิ นในธุ รกิ จ ตลาดทางการเงิ น ทฤษฎี ดอกเบี้ ยการวิเคราะห์ งบ
การเงินเบื้องต้น การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณการจ่ายลงทุน แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ของธุรกิจ ต้นทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายปั นผล
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

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อกำรจัดกำร
1(0-2-1)
Modern Technology for Management
การฝึ กทักษะการปฏิ บัติงานในสานักงาน การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ป สาหรั บ ธุ รกิ จ การใช้
แอปพลิเคชัน่ เพื่อการจัดการ การใช้เครื่ องใช้สานักงาน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Training office working skills, the use of software packages in business, applications for management, use
office equipment, practice through work integrated learning

926-213

กฎหมำยธุรกิจ ภำษี และจริยธรรมธุรกิจ
3((3)-0-6)
Business Law, Taxations and Business Ethics
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ สัญ ญาเกี่ ยวกับการซื้ อขาย สัญ ญาเช่ า ข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ และ
สิ ทธิบตั ร กรณี ศึกษาธุรกิจที่ประสบปั ญหาด้านกฎหมาย หลักการภาษีธุรกิจ ประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี การวางแผนภาษี
สาหรับธุรกิจ จริ ยธรรมธุรกิจกับการดาเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืน การบริ หารและการตัดสิ นใจทางธุรกิจบนหลักจริ ยธรรม
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
ความหมายและความสาคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทหน้าที่ ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร
การบริ หารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานวินัยและการร้องทุกข์ ความปลอดภัยและสุ ขภาพ การจัดการแรงงาน
สัมพันธ์ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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

กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน
3((3)-0-6)
Operations Management
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการในระบบผลิต กลยุทธ์ดา้ น
ปฏิ บัติ ก าร การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การ ระบบการผลิ ต และการด าเนิ น งานการวางแผนและการควบคุ ม การผลิ ต
การจัดการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบริ หารคลังสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
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

กำรจัดกำรคุณภำพและกำรเพิม่ ผลิตภำพ
3((2)-2-5)
Quality Management and Productivity Improvement
แนวคิดของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน ต่าง ๆ การบริ หาร
คุณภาพขององค์กร การเพิ่มผลผลิต พื้นฐานและแนวคิดของการแก้ปัญหาและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เทคนิ คสาหรับการ
แก้ปัญหาและการปรับปรุ ง และแก้ปัญหาโครงงานโดยใช้โจทย์จริ ง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่ อม
3((2)-2-5)
Small and Medium Business Management
ลักษณะและประเภทของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การนาหลักและทฤษฎีการจัดการปรับใช้กบั ธุรกิจ
กรณี ศึกษาความสาเร็ จและความล้มเหลวของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการระดมทุนสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ธุรกิจแฟรนไชส์ กรณี ศึกษา การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กลยุทธ์ กำรจัดหำในธุรกิจกำรค้ ำสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Sourcing Strategy in Modern Trade Business
การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การคัดเลือกสิ นค้าในธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ กระบวนการจัดซื้ อและจัดหา
สิ นค้าเพื่อการประกอบธุรกิ จการค้าสมัยใหม่ การควบคุมสิ นค้าในกระบวนการจัดซื้ อจัดหา การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
สิ นค้าเพื่อความสอดคล้องต้องการบริ หารส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ การจัดการสิ นค้าร่ วมสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ การพิจารณาจังหวะเวลาในการจัดซื้อ การสร้างพันธมิตรและความร่ วมมือทางการจัดซื้อ กรณี ศึกษา
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

หลักกำรตลำดสินค้ ำเกษตร
3((3)-0-6)
Principles of Agricultural Marketing
ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสิ นค้าเกษตรและสิ นค้าอุตสาหกรรม ลักษณะสิ นค้า การผลิตและ
การบริ โภคสิ นค้าเกษตร อุปสงค์ อุปทาน และการกาหนดราคาสิ นค้าเกษตรในแต่ละตลาดสภาพการแข่งขัน ปั ญหาการตลาด
สิ นค้าเกษตร วิถีตลาด ต้นทุ นการตลาด บทบาทของรัฐและนโยบายรัฐที่ เกี่ ยวกับสิ นค้าเกษตร ลักษณะทางการตลาดสิ นค้า
เกษตรที่สาคัญของประเทศ
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

ผู้ประกอบกำรและกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
3((2)-2-5)
Entrepreneurs and Modern Agribusiness Management
ลักษณะและทักษะจาเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตรสมัยใหม่ โครงสร้างระบบธุ รกิ จเกษตรใน
ประเทศไทย รู ปแบบธุรกิ จเกษตรสมัยใหม่ ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตร เครื่ องมือวิเคราะห์ศกั ยภาพทางการแข่งขัน
ของธุรกิ จเกษตร โอกาสในการสร้างธุรกิ จเกษตรสมัยใหม่ เครื่ องมือทางด้านการจัดการที่ จาเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
เกษตร ประเด็นปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องในการสร้างธุรกิจเกษตรสมัยใหม่การปฏิบตั ิงานภาคสนามด้านการจัดการธุรกิจเกษตร การ
ฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำนสินค้ ำเกษตร
3((3)-0-6)
Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness
แนวคิ ดและกระบวนการจัดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทาน ความไม่แน่ นอนในโซ่ อุปทานการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายกิ จกรรมโลจิ สติกส์เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิ จ การพยากรณ์ความต้องการสิ นค้า การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย
การจัดการระบบการขนส่งและกระจายสิ นค้า กรณี ศึกษาในสิ นค้าเกษตร
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

กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณสำหรับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Quantitative Analysis for Decisions in Agribusiness
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับวิธีการตัดสิ นใจเชิงปริ มาณสาหรับการจัดการธุรกิจการเกษตรที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดสรรทรัพยากร การกาหนดตารางเวลา การขนส่ ง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง สิ นค้าคงคลัง และการพยากรณ์ การระบุปัญหา
การกาหนดรู ปแบบและการแก้ปัญหา การตีความ และการนาเสนอผล
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

กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
3((2)-2-5)
International Business Management
ทฤษฎี หลักการและวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ประโยชน์และโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การจัดการในองค์การต่างวัฒนธรรมกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ
สภาพแวดล้อ มระดับ มหภาคของธุ รกิ จ ระหว่างประเทศ กลยุท ธ์ ก ารจัด การธุ รกิ จ ระหว่างประเทศออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าระหว่างประเทศ จริ ยธรรมของกิ จการในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ กรณี ศึกษาบริ ษทั ข้ามชาติที่เข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปฎิบตั ิงาน
ภาคสนามด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ฝึ กภำคปฏิบัตดิ ้ ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
ไม่ น้อยกว่ ำ 200 ชั่วโมง
Internship for Business Management
การฝึ กภาคปฏิบตั ิในหน่วยงานที่มีบนั ทึกความเข้าใจในข้อตกลงร่ วมกัน หรื อหน่วยงานที่กรรมการบริ หาร
หลักสู ตรเห็ นชอบ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น พัฒนาทักษะการสื่ อสาร การใช้เครื่ องใช้สานักงาน เรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางธุรกิจ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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

ชุดวิชำนวัตกรรมและกำรออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกำร
9((6)-6-15)
Module: Innovation and Business Design for Entrepreneurs
ความหมายและลักษณะของผูป้ ระกอบการ ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบการ กลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
ปั ญ หาและอุป สรรคในการจัดตั้งธุ รกิ จใหม่ แนวคิ ด นวัตกรรมทางธุ รกิ จ นวัตกรรมกับ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันและ
การเติบโตที่ยงั่ ยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจ กระบวนการและวิธีคิดเชิงออกแบบสาหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการ
คิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงธุรกิจ การแก้ไขปั ญหา การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจ ปั จจัยต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อการริ เริ่ มธุรกิจ การนาเสนอแนวคิดทางธุรกิจ การปฏิบตั ิการภาคสนามทางการจัดการธุรกิจ การฝึ กปฏิบตั ิเชิง
บูรณาการกับการทางาน
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

ภำวะผู้นำและกำรเปลีย่ นแปลงองค์ กำร
3((3)-0-6)
Leadership and Organizational Change
ความหมาย และประเภทของผูน้ า บทบาทหน้าที่ของผูน้ า การจูงใจและการตัดสิ นใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลและการท างานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บทบาทของผูน้ าในการบริ ห ารองค์กรและการเปลี่ ย นแปลง การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผูน้ าในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กรณี ศึกษา
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

กำรวิเครำะห์ กระบวนกำรธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Process Analysis
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน วิเคราะห์ ขอ้ มูลภายในสถานประกอบการ 5 ด้าน คื อ
การบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และ ทรัพยากรมนุษย์ การค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง การลาดับความสาคัญ
ของปั ญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งกระบวนการทางธุรกิ จ เสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้น โครงงานวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิ จในสถานประกอบการจริ ง การฝึ กปฏิบตั ิเชิ งบูรณาการกับการ
ทางาน
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

กำรวิเครำะห์ อุตสำหกรรมและกำรแข่ งขัน
3((3)-0-6)
Industrial and Competitive Analysis
เครื่ องมือและเทคนิ คเพื่อการจัดการ บริ ษทั ที่บรรลุและได้รับผลตอบแทนที่ เหนื อกว่าผ่านการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ก ลยุท ธ์ ในการแข่ งขัน มุ่ งเน้น กลยุท ธ์ ที่ พ ฒ
ั นาและใช้ป ระโยชน์ จากแหล่งที่ ม าของผลตอบแทนในการสร้ าง
ผลตอบแทนที่เหนื อกว่า และตาแหน่งที่ มีประสิ ทธิ ภาพในตลาด พัฒนาทักษะเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ใน
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

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกำรบรรจุภัณฑ์
3((2)-2-5)
Product and Packaging Innovation
ความส าคั ญ ของนวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แนวคิ ด หลั ก การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
กระบวนการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ กลยุท ธ์ก ารน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ แนวคิ ด หลัก การพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์สิ น ค้าเกษตร
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์อย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าเกษตรในตลาดโลก การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
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

กำรวิเครำะห์ ทำงกำรตลำดเพื่อกำรตัดสินใจ
3((3)-0-6)
Marketing Analysis for Decision Making
การสื บค้น การเก็บ และการจัดเตรี ยมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งหมายรวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่
ในโลกดิจิทลั เพื่อนามาวิเคราะห์จนทราบถึงข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ก่อนนามาประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจทางการตลาดใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การวางตาแหน่งทางการตลาด การตั้งราคาผลิตภัณฑ์การเลือกสรรช่องทาง การจัดจาหน่าย การกาหนดแผนการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ

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

กำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังและคลังสินค้ ำ
3((3)-0-6)
Inventory and Warehouse Management
แนวคิดทฤษฎีและประเภทของคลังสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการคลังสิ นค้า
และสิ นค้าคงคลัง การเลือกทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การออกแบบพื้นที่ใช้งานคลังสิ นค้า การปฏิบตั ิการ
คลังสิ นค้า การวางแผนและการจัดการคลังสิ นค้า วิเคราะห์การไหลเวียนของสิ นค้า ระบบความปลอดภัยในการปฏิ บัติงาน
กรณี ศึกษาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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

กำรจัดกำรกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่ ง
3((2)-2-5)
Retail and Wholesale Managment
หลักการบริ หารการค้าปลีกและค้าส่ ง ความเข้าใจเรื่ องพฤติกรรมผูซ้ ้ื อและการแข่งขันเพื่อกาหนดกลยุทธ์
การค้าปลีกและค้าส่ ง ส่ วนประสมการตลาดด้านการค้าปลีกและค้าส่ ง ที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อรองรับการค้าปลีกและค้าส่ งทั้ง
ร้านค้าที่ มี ลกั ษณะออนไซท์ ออนไลน์ และประสมประสาน การเลื อกทาเลที่ ต้ งั ร้ านค้าปลี กและค้าส่ ง การจัดองค์การและ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การทาความเข้าใจเรื่ องห่ วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการค้าปลีกและค้าส่ ง การวางแผนด้านการสิ นค้า
ระบบการจัดซื้อ การกาหนดราคาขายปลีกและค้าส่งการจัดโปรแกรมส่ งเสริ มการตลาด การบริ หารร้านค้า การออกแบบร้านค้า
การจัดวางผังร้านค้า การนาเสนอสิ นค้า การจัดการค้าปลีกค้าส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรบริหำรธุรกิจครอบครัวและกำรพัฒนำผู้สืบทอดธุรกิจ
3((3)-0-6)
Family Business Management and Business Successor Development
แนวคิ ด ในการจัด การธุ ร กิ จ ครอบครั ว ลัก ษณะเฉพาะของธุ ร กิ จ ครอบครั ว คุ ณ ค่ าและเป้ าหมายธุ รกิ จ
ครอบครัว ความสัมพันธ์และความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว ปั ญหาของธุรกิ จครอบครัวและแนวทางแก้ไข การเปลี่ยนแปลง
และการสร้างค่านิ ยมระหว่างรุ่ น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ ื บทอดกิจการรุ่ นถัดไป และพัฒนาการของผูป้ ระกอบการแต่
ละรุ่ นและการสื บทอดธุรกิจ
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

กำรนำและกำรจัดกำรทีมทีม่ ปี ระสิทธิภำพสู ง
3((2)-2-5)
Leading and Managing High-Performance Teams
การเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสูง กระบวนการกลุ่ม พลวัตของทีม การมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและทีมภายในองค์การ เครื่ องมือและเทคนิคในการนาและพัฒนาทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มุมมองใหม่
ในการบริ หารพนักงานผูม้ ีความสามารถสู ง การระบุเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผล และการธารงรักษาผูม้ ีความสามารถสู ง
แนวทางการพัฒนาความสามารถตามความต้องการขององค์กร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรสินเชื่ อ
3((3)-0-6)
Credit Management
หลักการดาเนิ นงานของกิจการที่ให้สินเชื่อ ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสิ นเชื่อประเภทของสิ นเชื่อ
การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงในการให้สิน เชื่ อ แหล่งข้อ มูล และวิธี การเก็บ ข้อมู ลในการพิ จารณาให้สิ น เชื่ อ
นโยบายและมาตรการในการให้สินเชื่อ วิธีการพิจารณาในการให้สินเชื่อ นโยบายและการปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนี้การควบคุม
และการติดตามบัญชีลูกหนี้
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

กำรตลำดธุรกิจบริกำร
3((3)-0-6)
Service Marketing
แนวคิดการตลาดบริ การ จิตสานึกการให้บริ การแก่พนักงาน การแข่งขันโดยมีความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การตลาดบริ การ และการควบคุมคุณภาพการบริ การ เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจสุ ขภาพ
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

กำรสร้ ำงพลังและพัฒนำตนเองสำหรับผู้บริหำรธุรกิจกำรค้ ำและบริกำร
3((3)-0-6)
Self-Empowerment and Self-Development for Trading and Service Business Manager
ทฤษฎีการเพิ่มพลังในการทางานด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะทางด้านการบริ หารที่จาเป็ นในการทางานใน
โลกปั จจุ บัน ทักษะในการคิ ดและวิเคราะห์ ปั ญ หา ทักษะในการเป็ นผูน้ า การเป็ นผูส้ อนงานผูใ้ ห้ค าปรึ กษาในการทางาน
กรณี ศึกษา และการปฏิบตั ิจริ ง

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

กำรจัดกำรธุรกิจฟำร์ มสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Modern Farm Business Management
ความสาคัญและลักษณะการเกษตรในประเทศไทย ประเภทธุรกิจฟาร์ม ปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จ ฟาร์ ม การจัด สรรปั จจัยการผลิ ตและทรั พ ยากรในฟาร์ ม อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบัน ทึ กกิ จ การฟาร์ ม การวางแผน
งบประมาณฟาร์ ม การจัดการธุรกิจฟาร์ มสมัยใหม่ ความเสี่ ยงในการจัดการธุ รกิจฟาร์ มการจัดการฟาร์ มในธุรกิ จท่องเที่ยวเชิ ง
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

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจเกษตร
3((2)-2-5)
Information System for Decision Making in Agribusiness
หลักการ ความรู ้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจในการดาเนิ นธุรกิ จหรื อแก้ปัญหาทางธุรกิจเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พื้นที่ทางเกษตร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรคลังสินค้ ำและกำรกระจำยสินค้ ำสำหรับธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Warehouse and Distribution Management for Agribusiness
แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของคลังสิ นค้า ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการคลังสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง
และผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า การเลือกทาเลที่ ต้ งั ของคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การออกแบบพื้นที่ ใช้งานภายในตัวอาคาร
คลังสิ นค้า การปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า การปฏิบตั ิการและระบบการกระจายสิ นค้าและกรณี ศึกษาในสิ นค้าเกษตร
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

กำรเงินสำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Finance for Agribusiness Entrepreneurs
การจัดการทางการเงินในธุรกิจการเกษตร แนวคิดการลงทุนในธุรกิจการเกษตร การวางแผนทางการเงินใน
ธุรกิจการเกษตร โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในธุรกิจการเกษตร งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจเกษตร
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

กำรขนส่ งระหว่ ำงประเทศ
3((2)-2-5)
International Transportation
รู ปแบบ ประเภท และวิธีการการขนส่ งระหว่างประเทศ การออกเอกสารของบริ ษทั ตัวแทนสายเดิ นเรื อ
สายการบิน แนวทาง เส้นทาง กฎระเบียบ การประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างประเทศ อุปสรรคและปั ญหา การวิเคราะห์
ประเภทของการขนส่ งที่ คุม้ ทุ น กับลักษณะของสิ น ค้า มาตรฐานของสิ น ค้าคลังสิ น ค้า ระยะเวลาการขนส่ ง การประกันภัย
การติดตามการขนส่ ง การเลือกขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์ กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจขนส่ งสิ นค้า ประเด็นร่ วมสมัยใน
การขนส่ งระหว่างประเทศ การปฏิ บัติงานภาคสนามด้านการจัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศ การฝึ กปฏิ บัติเชิ งบู รณาการกับ
การทางาน
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

กำรจัดกำรองค์ กำรต่ ำงวัฒนธรรม
3((3)-0-6)
Cross Cultural Organization Management
ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี ในการบริ ห ารองค์กรที่ มีความแตกต่างกัน ในด้านวัฒ นธรรม ความเชื่ อ
ความคิด ทัศนคติของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพยากรมนุ ษย์ การสร้างงานและแรงจูงใจพนักงาน
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
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

กฎระเบียบและนโยบำยกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Trade Regulations and Trade Policies
กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทาการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการสัง่ ซื้อสิ นค้า การจาหน่ายสิ นค้า
การนาเข้า-ส่ งออก การชาระเงิ น การทาแผนการตลาด นโยบายและข้อบังคับของกระทรวงพาณิ ชย์และองค์กรการค้าโลก
การเปิ ดเสรี ทางการค้า สนธิสญ
ั ญาการค้าระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิ จ ข้อปฏิ บตั ิ ของแต่ละกลุ่มเศรษฐกิ จ บทลงโทษการละเมิดกฎระเบี ยบการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นร่ วมสมัยใน
กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
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

กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Trade Negotiation
หลักการ ความสาคัญ รู ปแบบการเจรจาต่อรองในต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์ก รที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ ต่างกัน ในแต่ ล ะประเทศ การเจรจาต่ อรองระหว่างธุ รกิ จ ระหว่างผูบ้ ริ ห ารกับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
การเจรจาทางการค้า การต่อรองเชิ งนโยบายและกลยุทธ์ การวางแผนและการเลื อกใช้เทคนิ คการเจรจาต่อรอง ปั จจัยความ
สัมฤทธิ์ผลของการเจรจาต่อรอง ประเด็นร่ วมสมัยในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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

กำรจัดกำรธุรกิจในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
3((3)-0-6)
Business Management in ASEAN Economic Community
กระบวนการบริ หารการจัดการสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การบูรณาการ
หน้าที่ ทางการบริ หารสาหรับธุรกิ จระหว่างประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เทคนิ ค
เครื่ องมือวิธีการสมัยใหม่ในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กฎระเบียบ ข้อตกลงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม
ประเด็นร่ วมสมัยในการจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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

กำรจัดกำรพำณิชย์ นำวี
3((3)-0-6)
Shipping Management
ประวัติการเดินเรื อ โครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรื อ การขนส่งสิ นค้าทางทะเล บทบาทของผู ้
ประกอบกิจการธุรกิจขนส่ งทางทะเล ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าประเภทต่าง ๆ บทบาทของรัฐต่ออุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าทาง
ทะเล หลักและวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เรื อ การจัดทาเอกสารข้อตกลงสัญญา ตารางการเดินเรื อ พิธีการศุลกากร ระบบการ
ขนถ่าย การจัดระวางสิ นค้า ท่าเรื อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสิ นค้าตลอดจนการขนส่ งหลายรู ปแบบ ประเด็นร่ วมสมัยใน
การจัดการพาณิ ชย์นาวี
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

ธุรกิจรับจัดกำรขนส่ งและกำรขนส่ งต่ อเนื่องหลำยรู ปแบบ
3((3)-0-6)
Freight Forwarding and Multimodal Transport
บทบาทการขนส่งสิ นค้าในการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของธุรกิจรับจัดการขนส่ง และการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรู ปแบบ สภาวะแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจขนส่งสิ นค้าในปั จจุบนั แนวโน้มธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรู ปแบบในอนาคต กระบวนการการขนส่ งสิ นค้าตั้งแต่ผสู ้ ่ งออกตัวแทนขนส่ งสิ นค้า ประเภทของคลังสิ นค้า กลยุทธ์ทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิ จรับจัดการขนส่ งและการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ ประเด็นร่ วมสมัยในธุ รกิ จรับจัดการขนส่ งและ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
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

วิจยั ธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Research
หลักการเบื้ องต้นของการวิจยั ประเภทและขอบเขตของการวิจยั ธุรกิจ การเลือกหัวข้อ การแปลปั ญหาทาง
ธุรกิจเป็ นปั ญหาวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การเลือกใช้สถิติในการวิจยั การจัดการโครงการวิจยั การใช้โปรแกรมสถิติ
เพื่อการวิจยั จริ ยธรรมของนักวิจยั การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ชุดวิชำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกำร
9((6)-6-15)
Module: Business Plan for Entrepreneurs
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ กลยุทธ์และนโยบายกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ตัวแบบและกระบวนการตัดสิ นใจเชิ งกลยุท ธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน แนวคิดการจัดการการตลาด หน้าที่และกระบวนการ
จัดการการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดเป้ าหมาย การพยากรณ์
การขาย การตลาดดิ จิทัล การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การนาเสนอ
แนวคิ ด การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ สู่ ก ารสร้ างแผนธุ รกิ จ เชิ งพาณิ ช ย์ องค์ป ระกอบของแผนธุ รกิ จ หลัก การท าแผนธุ รกิ จ
กรณี ศึกษา การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจและการควบคุม การสร้างและนาเสนอแผนธุรกิจ การปฏิบตั ิการภาคสนามของแผน
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

กลยุทธ์ กำรตลำดดิจทิ ลั
3((3)-0-6)
Digital Marketing Strategy
ภาพรวมเรื่ องการสื่ อสารการตลาดดิ จิทัล เข้าใจองค์ความรู ้และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การสื่ อสารการตลาด กาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารตลาดดิ จิทัลต่าง ๆ อาทิ การถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ
การสร้างเนื้ อหา การหาข้อมูล และการอ้างอิง การวางแผนช่องทางการสื่ อสารผ่านประเภทและชนิ ดของสื่ อดิจิทลั วางแผนทา
การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหา การใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
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

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับธุรกิจกำรค้ ำและบริกำร
3((2)-2-5)
Information Technology for Trading and Service Business
ระบบข้อ มู ล และการจัด การสารสนเทศในธุ ร กิ จ การค้า และบริ ก าร เทคโนโลยีที่ ใช้ใ นธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก
ระบบบ่งชี้อตั โนมัติและระบบบาร์โค้ด ระบบขายหน้าร้าน เงินอิเล็กทรอนิ กส์ ประโยชน์จากการบริ หารข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทและความสาคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ ธุ รกิ จอัจฉริ ยะ และกรณี ศึกษาที่ เกี่ ยวข้อง การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ งบูรณา
การกับการทางาน
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

กำรบริหำรช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยแบบเชื่ อมโยง
3((3)-0-6)
Omni-Channel Management
บทบาทของระบบการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง การปรับเปลี่ยนระบบช่องทางการจัดจาหน่ายแบบหลาย
ช่องทางให้เป็ นระบบการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง ความแตกต่างระหว่างช่องทางการจัดจาหน่ายแบบหลายช่องทาง กับการจัด
จาหน่ายแบบเชื่อมโยง และการออกแบบรวมไปถึงการบริ หารจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตและอุปสงค์ของลูกค้าให้ได้ทุกแห่ งในการเดิ นทางเพื่อซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ รวมทั้งเน้นการพัฒนา การควบคุม และ
การประเมินช่องทางการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง ทั้งตลาดผูบ้ ริ โภคและตลาดธุรกิจ รวมถึงความท้าทายหลักขององค์กรในการ
พัฒนาท่องทางการจัดจาหน่ายแบบเชื่อมโยง
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

หลักกำรลงทุนสำหรับผู้ประกอบกำร
3((3)-0-6)
Principles of Investment for Entrepreneurs
หลักการลงทุน เครื่ องมือทางการเงิน ประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงจากการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริ ษทั
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

ธุรกิจจำลองด้ ำนกำรค้ ำและกำรบริกำร
3(0-9-0)
Business Simulation in Trade and Services
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบสถานการณ์ จริ งโดยประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางการจัดการธุ รกิ จ การฝึ กปฏิ บัติเป็ นที ม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาวิชา การรายงานผลประกอบการ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรค้ ำสินค้ ำเกษตรและข้ อตกลงกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Agricultural Trades and Agricultural Trade Agreement
หลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ของโลก ระบบการค้าและ
นโยบายสิ นค้าเกษตรของไทย ปั ญหาการค้าสิ นค้าเกษตร บทบาทของสถาบันการค้าระหว่างประเทศในการเจรจาปั ญหาสิ นค้า
เกษตร ผลกระทบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการค้าสิ นค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทย ข้อตกลงมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ โอกาสการลงทุ นธุรกิ จระหว่างประเทศ นโยบายและมาตรการทางการค้าประเทศคู่คา้ สาคัญของไทย การค้า
การลงทุนธุรกิจเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งเงินทุนและการระดมทุนสาหรับธุรกิจเกษตร
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

กำรประกอบกำรเพื่อสังคม
3((3)-0-6)
Social Entrepreneurship
แนวคิดการประกอบการเพื่ อสังคม นวัตกรรมทางสังคมและภูมิปัญ ญาชุ มชน การตลาดเพื่อความยัง่ ยืน
การวัดผลกระทบทางสังคม การนาเสนอความคิด
Concept of social entrepreneurship, social innovation and community wisdom, marketing for
sustainability, social impact measurement, idea presentation
926-474

กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อนวัตกรรมกำรเกษตร
3((3)-0-6)
Knowledge Management for Agricultural Innovation
แนวคิ ด หลัก การบริ ห ารความรู ้ เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความรู ้ การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ การสร้ าง
นวัตกรรม ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และกรณี ศึกษา

Concepts and principles of knowledge management, knowledge management tools, knowledge creation,
innovation initiation, adaptability to change, and case study
926-479

หัวข้ อพิเศษทำงนวัตกรรมธุรกิจเกษตร
Special Topics in Agribusiness Innovation
หัวข้อหรื อวิทยาการใหม่ทางนวัตกรรมธุรกิจเกษตร
Topics or new knowledge in Agribusiness Innovation

3((3)-0-6)

926-481

หลำกมุมมองเรื่ องธุรกิจโลก
3((3)-0-6)
Global Business Perspectives
สภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จในตลาดต่างประเทศที่ มีความสาคัญต่อประเทศไทยระบบกฎหมาย
ระบบการเมือง ระบบการเงิ น วัฒนธรรม เทคโนโลยี และข้อปฏิ บตั ิในการดาเนิ นธุ รกิ จ ในต่างประเทศข้อตกลงทางการค้า
การจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ ทิศทางการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ประเด็นร่ วมสมัยในธุรกิจโลก
Business environment in foreign market, political system, legal system, financial systems, culture, trade
agreements, foreign labor management, contemporary issues in global business
926-482

กำรนำเข้ ำ-ส่ งออก
3((2)-2-5)
Import-Export
หลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิในการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า พิธีการของศุลกากร พิกดั ภาษี ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
การจัดหมวดหมู่ประเภท สิ นค้านาเข้า-ส่งออก การคานวณค่าพิกดั ภาษี การเลือกขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์ การขนส่งสิ นค้าที่คุม้
ทุน การบริ หารและข้อตกลงในค่าขนส่ ง การขนส่ งทางเรื อและทางอากาศ นโยบายและระเบี ยบการของกรมการการส่ งเสริ ม
การส่ งออก (BOI) และกรมศุ ลกากรประเด็นร่ วมสมัยในการนาเข้า-ส่ งออก การปฏิ บัติงานภาคสนามด้านการจัดการธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศการฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 importexport, field practice on international business management, practice through work integrated learning
926-484

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Logistics
แนวคิดของการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการการกระจายสิ นค้าและ
บริ การ การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ทวั่ โลก ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การกระจายสิ นค้า คลังสิ นค้า การควบคุมสิ นค้าคง
คลัง การจัดการวัสดุ บรรจุภณั ฑ์ ที่ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า การจัดการความเสี่ ยง การบริ การลูกค้า เครื อข่ายสาหรับโลจิสติกส์
ซัพพลายเออร์และข้อมูล ประเด็นร่ วมสมัยในระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
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

กำรบริหำรท่ ำเรื อและคลังสินค้ ำ
3((3)-0-6)
Port and Warehouse Management
ความส าคัญ ของท่ าเรื อและคลังสิ นค้า หลักการจัดการท่ าเรื อและคลังสิ น ค้า การบริ หารท่ าเรื อในระดับ
รัฐบาล นโยบายท่าเรื อแห่ งชาติ ระดับการปฏิบตั ิการการวางแผนและออกแบบท่าเรื อและคลังสิ นค้าการปฏิบตั ิการของท่าเรื อ
และคลังสิ นค้า โดยเน้นการขนส่ งระบบคอนเทนเนอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อท่าเรื อและคลังสิ นค้า แนวทางการพัฒนา
ท่าเรื อและคลังสิ นค้า ประเด็นร่ วมสมัยในการบริ หารท่าเรื อและคลังสิ นค้า
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

กำรเป็ นผู้ประกอบกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศและโลจิสติกส์
3((2)-2-5)
Entrepreneurship for International Business and Logistics
แนวคิ ด การเป็ นผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศและโลจิ ส ติ ก ส์ การประยุกต์ท ฤษฏี ข องการเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ วิธีการเริ่ มธุรกิจหรื อพัฒนาธุรกิจใหม่ธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
แหล่งเงินทุนและการระดมเงินทุนธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ การออกแบบ การวางแผน การจัดทาแผนธุ รกิ จ การพัฒนาธุ รกิ จระหว่างประเทศและโลจิ สติ กส์ แนวทาง
การสร้ างและพัฒ นาการเป็ นผูป้ ระกอบการในองค์การ เทคนิ คการน าเสนอแบบมื อ อาชี พ การปฏิ บัติ งานภาคสนามด้าน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรตลำดออนไลน์ สำหรับธุรกิจระหว่ ำงประเทศและโลจิสติกส์
3((3)-0-6)
Online Marketing for International Business and Logistics
หลัก การ ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการตลาดออนไลน์ การประยุก ต์ ใ ช้
อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับธุ รกิ จระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เครื่ องมือและการสร้างเว็บไซต์สาเร็ จรู ปสาหรับธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศและโลจิสติกส์ รู ปแบบการตลาดออนไลน์สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
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

และโลจิสติกส์

หัวข้ อพิเศษทำงธุรกิจระหว่ ำงประเทศและโลจิสติกส์
3((3)-0-6)
Special Topics in International Business and logistics
ความส าคัญ ประเด็ น ธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศและโลจิ ส ติ ก ส์ ประเด็ น ส าคัญ ทางธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ

Significance of international business issues, issues on international business and logistics
926-491

โครงงำนวิจยั ธุรกิจ
3(0-9-0)
Business Research Project
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 926-392 วิจยั ธุรกิจ
การฝึ กปฏิ บัติ ง านวิจัย ภาคสนาม การรวบรวมและจัด การข้อ มู ล การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมายและการอธิ ปรายผล การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิ จยั การเขียนบทความ
วิจยั การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรฝึ กงำน
3(0-9-0)
Practical Training
รำยวิชำบังคับเรี ยนก่ อน : 926-495 เตรี ยมควำมพร้ อมสหกิจศึ กษำและฝึ กงำน 926-293 ฝึ กภำคปฏิ บั ติ
ด้ ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
เงื่ อนไข : นักศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนผ่านแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าและต้องผ่าน
การอบรมเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ กงานไม่ น้ อ ยกว่า 15 ชั่ว โมง โดยก าหนดระยะเวลาใน
การฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 480 ชัว่ โมง
การฝึ กงานในหน่ วยงานภาคธุ รกิ จ ภาคอุต สาหกรรม หรื อ ภาครัฐ การวิเคราะห์ ก ระบวนการทางธุ รกิ จ
การวินิจฉัยปั ญหาทางธุรกิจ การเสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ความรู ้และความสามารถของตนเองใน
การทางานในสถานการณ์จริ ง การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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

เตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน
1(0-3-0)
Preparation for Cooperative Education and Practical Training
แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษาและฝึ กงาน ทักษะการปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผน
ชีวิตและอาชีพ การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน เทคนิ คการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์สหกิ จ
ศึกษาและฝึ กงาน โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางธุรกิจ
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

สหกิจศึกษำ
6(0-48-0)
Cooperative Education
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 926-495 เตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน 926-293 ฝึ กภำคปฏิบัติด้ำน
กำรจัดกำรธุรกิจ
เงื่อนไข : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนผ่านแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรื อเทียบเท่า
การเตรี ยมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชี พ การเสริ มทักษะและประสบการณ์ทางานเสมือนพนักงานจริ ง
การบูรณาการความรู ้ทางด้านธุรกิจกับการทางานอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุ รกิ จ การวินิจฉัยปั ญหาทาง
ธุรกิจ การเสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจ การจัดทารายงานและนาเสนอผลสาเร็ จของโครงงาน การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ออกปฏิ บัติสหกิ จไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่ อง ประเมิ น ผลรายวิชาด้วยโครงงาน/ชิ้น งาน ที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ นาเสนอโครงงาน/ชิ้นงานต่อคณะกรรมการประเมินผล
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

หลักเศรษฐศำสตร์
3((3)-0-6)
Principles of Economics
แนวคิ ด หลักการเบื้ องต้นในการดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของสังคม ทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาค
ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต การผลิต การกาหนดราคาในตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิ จ
รายได้ประชาชาติ การเงิ นและการธนาคาร เงิ นเฟ้ อ เงิ นฝาก การคลังรัฐบาล การคลังระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
และการใช้นโยบายต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าแก่ประเทศ
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

กำรบัญชีเบื้องต้ นสำหรับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
3((3)-0-6)
Basic Accounting for Business Decision Making
แม่บทการบัญชี กิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการบัญชี การจัดทางบการเงิน การบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับ
รายการค้าที่ มี ภ าษี มู ล ค่ าเพิ่ ม การบัญ ชี ส าหรั บ กิ จ การอุ ต สาหกรรม แนวคิ ด การบัญ ชี บ ริ ห ารต้น ทุ น งานและต้น ทุ น ช่ ว ง
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของต้น ทุ น ปริ มาณ กาไร การงบประมาณ การใช้ขอ้ มู ลต้น ทุ น เพื่ อการตัด สิ น ใจระยะสั้น และ
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 shortterm and long-term decision makings

934-103

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Management Information System for Business
หลักการการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิ จ อินโฟกราฟิ ก บทบาทของสารสนเทศในองค์กร
หลักการโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ ระบบ
ฐานข้อมู ล การประยุกต์ใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะเพื่ อสนับสนุ น การตัดสิ น ใจ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลขนาดใหญ่ จริ ยธรรมและ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสังคม โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับสนับสนุนการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
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

พำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจเกษตร
3((2)-2-5)
Electronic Commerce for Agribusiness
หลักการ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
และอิ น เตอร์ เน็ ต การประยุกต์ใช้และพัฒ นาพาณิ ชย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ส าหรั บ ธุ รกิ จ เกษตรทางเลื อ กในการท าธุ ร กิ จพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์สาหรั บธุรกิ จเกษตร เครื่ องมือและการสร้างเว็บไซต์สาหรับธุ รกิ จเกษตร การทาธุ รกิจออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ
ในปั จจุบนั
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
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