3. หลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต
3.1.1 โครงสร4างหลักสูตร

หลักสูตรทางวิชาการ

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน&วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาบังคับ
15 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเลือก
6 หน&วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาแกน
48 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ
27 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-เลือก
24 หน&วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนHวยกิต

มีดังนี้

3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑPการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ

1. กำหนดรหัสไวJ 5 ตัว สองตัวแรกเป[นตัวอักษร สามตัวหลังเป[นตัวเลข เช&น ธป. 321
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชาโดยตัวเลขแรกหมายถึงชั้นป_ของนักศึกษา
และตัวเลขสองหลักหลังหมายถึงเลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนHวยกิต
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 002
English for Social Communication
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
EN 003
English for Global Communication
กลุHมวิชาบังคับ (15หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
3 (3 – 0 – 6)

GE 001
ศท. 002
GE 002
ศท. 003
GE 003
ศท. 004
GE 004
ศท. 005
GE 005

Thinking Skills for Learning
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
การสรJางจิตวิญญาณการเป[นผูJประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
ทักษะการเป[นผูJนำเชิงสรJางสรรคP
Creative Leadership Skills

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเลือก (6หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007 Art of Life
ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008 Health and Wellness for Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนHวยกิต
กลุHมวิชาแกน ( 48 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP
ศศ. 203 เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
EC 203 Introduction to Economics
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
LA 102 Business Law
กม. 301 การภาษีอากร
LA 301 Taxation
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (2 – 2 – 6)

MA 102 Business Mathematics
บธ. 207 การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions
กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 111 การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
MG 111 Organization and Human Resource Management
กง. 212 การเงินธุรกิจ
FI 212
Business Finance
กง. 222 การบัญชีบริหาร
FI 222
Managerial Accounting
ตล. 101 หลักการตลาด
MK 101 Principles of Marketing
จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
MG 212 Production and Operations Management
จก. 222 การเป[นผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธP
MG 429 Strategic Management
กลุ&มวิชาภาษา

อก. 014
EN 014
อก. 331
EN 331
อก. 332
EN 332
จธภ.111
CBL 111
จธภ.213
CBL 213
จธภ.314
CBL 314

3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
3 (3 – 0 – 6)
English for Exploring the World
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3 (3 – 0 – 6)
Practical Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
Professional Business English
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับตJน
3 (3 – 0 – 6)
Elementary Chinese for Communication
ภาษาจีนธุรกิจระดับตJน
3 (3 – 0 – 6)
Elementary Business Chinese
ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง
3 (3 – 0 – 6)
Intermediate Business Chinese

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ ( 27 หนHวยกิต)
ธป. 321
การจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)

IB 321
ธป. 322
IB 322
ธป. 323
IB 323
ธป. 324
IB 324
ธป. 422
IB 422
ธป. 423
IB 423
ธป. 426
IB 426
ธป. 430
IB 430
ธป. 439
IB 439

International Business Management
การจัดการทางการเงินระหว&างประเทศ
International Financial Management
กลยุทธPการตลาดระหว&างประเทศ
International Marketing Strategies
การจัดการองคPการต&างวัฒนธรรม
Cross Cultural Organization Management
การวิจัยธุรกิจระหว&างประเทศ
International Business Research
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
Seminar in International Business Management
การจัดการห&วงโซ&อุปทานและโลจิสติกสPระหว&างประเทศ
International Supply Chain and Logistics Management
การจัดการทรัพยากรมนุษยPระหว&างประเทศ
International Human Resource Management
เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
Technology for International Business Management

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก ( 24 หนHวยกิต)
ธป. 325
IB 325
ธป. 421
IB 421
ธป. 424
IB 424
ธป. 425
IB 425
ธป. 427
IB 427
ธป. 428
IB 428
ธป. 429
IB 429
ธป. 431
IB 431
ธป. 432

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง

ประสบการณPธุรกิจต&างประเทศ
Global Business Experience
เศรษฐศาสตรPและนโยบายการคJาระหว&างประเทศ
International Economics and Trade Policies
พฤติกรรมผูJบริโภคในตลาดต&างประเทศ
Consumer Behavior in Global Market
การจัดการผลิตภัณฑPและราคาระหว&างประเทศ
International Product and Price Management
การสื่อสารการตลาดระหว&างประเทศ
International Integrated Marketing Communication
กลยุทธPช&องทางการจัดจำหน&ายระหว&างประเทศ
International Distribution Strategies
การบัญชีและภาษีระหว&างประเทศ
International Accounting and Taxation
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว&างประเทศ
Legal Issues in International Business
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศเอเชียแปซิฟ˜ค

3 (0 – 9 – 5)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

IB 432
ธป. 433
IB 433
ธป. 434
IB 434
ธป. 435
IB 435
ธป. 436
IB 436
ธป. 437
IB 437
ธป. 438
IB 438
ธป. 440
IB 440
ธป. 442
IB 442
ธป. 443
IB 443
ธป. 444
IB 444
ธป. 445
IB 445
ธป. 446
IB 446
กง. 325
FI 325
บธ. 325
BA 325
สศ. 301
CO 301
จก. 430
MG 430
จก. 417
MG 417
ธป. 472
IB 472

International Business in Asia-Pacific Countries
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุม& ประเทศยุโรป
International Business in European Countries
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศลาตินอเมริกา
International Business in Latin American Countries
การจัดการกลยุทธPระหว&างประเทศ
International Strategic Management
การจัดการกลุ&มหลักทรัพยPและการลงทุนระหว&างประเทศ
International Investment and Portfolio Management
ประเด็นสำคัญในปšจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
Current Issues in International Business Management
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
การฝœกงานทางดJานธุรกิจระหว&างประเทศ
International Business Internship
การเป[นผูJประกอบการระดับโลก
Global Entrepreneurship
การติดต&อสื่อสารและการเจรจาขJามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication and Negotiations
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศตะวันออกกลาง
International Business in Middle Eastern Countries
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศแอฟริกา
International Business in African Countries
การจัดทำแผนธุรกิจระหว&างประเทศ
Developing an International Business Plan
การเงินเพื่อการนำเขJาและส&งออก
Import - Export Financing
การฝœกงานดJานผูJประกอบการ
Entrepreneurial Internship
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
สัมมนาธุรกิจจีน
Seminar in Business Issues

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
3 (0 – 9 – 0)
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 (0 – 9 – 0)
3 (3 – 0 – 6)
9 (0 – 35 – 0)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ธป. 448
IB 448
ธป. 449
IB 449
ธป. 450
IB 450
ธป. 451
IB 451
ธป. 452
IB 452
ธป. 453
IB 453
ธปจ.181
IBC 181

ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศตลาดเกิดใหม&
International Business in Emerging Countries
ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
Global Business and Innovation
การจัดการส&งออกและนำเขJา
Export-Import Management
เอกสารการคJาระหว&างประเทศ
International Trade Documents
พิธีการศุลกากร
Customs Systems
ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศอาเซียน
International Business in ASEAN Countries
จีนในโลกยุคใหม&
China in New Era

ธปจ.182
IBC 182
ธปจ. 283
IBC 283
ธปจ. 284
IBC 284
ธปจ. 385
IBC 385
ธปจ. 386
IBC 386
ธปจ. 487
IBC 487
ธปจ. 488
IBC 488

วัฒนธรรมการคJาจีน
Chinese Business Culture
ขJอมูลเชิงลึกผูJบริโภคจีน
Chinese Consumer Insights
กระบวนการทางการคJาระหว&างประเทศจีน
China International Trade Process
กลยุทธPการตลาดจีนในตลาดโลก
China Market Strategy in Global Market
การคJาและการลงทุนในจีน
Trade and Investment in China
การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล
China Digital Content Marketing
การเป[นผูJประกอบการสู&ธุรกิจจีน
Entrepreneurship for China Business

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เป˜ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
จธภ. 121 การฟšงและการพูดภาษาจีนระดับตJน
3 (3 – 0 – 6)
CBL 121 Elementary Chinese Listening and Speaking
จธภ. 222 การฟšงและการพูดภาษาจีนระดับกลาง
3 (3 – 0 – 6)

CBL 222

Intermediate Chinese Listening and Speaking

หมายเหตุ:
ทุกรายวิชาที่เป[น 3 (3 – 0 – 6) แบ&งเป[นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต&อสัปดาหP โดยมีการฝœกปฏิบัติ
ร&วมกันระหว&างนักศึกษาและอาจารยPผูJสอนและการศึกษาดJวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาหP

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ&งเนJนใหJผูJเรียนมีส&วนร&วมในการมีปฏิสัมพันธPแบบพื้นฐานรวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยายกิจวัตร
ประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส&วนตัวและเรื่องง&ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details
and simple matters.
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 002 English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ & ง เนJ น เรื ่ อ งการใชJ ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชJ บ & อ ยๆ เกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธP ท างดJ า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขJอมูลที่เกี่ยวขJองกับบุคคลอื่น และสภาพแวดลJอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
EN 003 English for Global Communication
วิชานี้เป˜ดโอกาสใหJผูJเรียนไดJบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณPอย&างคล&องแคล&ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเป[นอยู& การทำงาน และหัวขJออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณPที่ซับซJอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed
experiences and express opinions about living, working, and international topics in more complex
situations.
กลุHมวิชาบังคับ (15หนHวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
GE 001 Thinking Skills for Learning

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย&างเป[นระบบ การคิดเชิงวิพากษP การคิดสรJางสรรคP
การคิดวิเคราะหP การคิดสังเคราะหP การคิดแกJปšญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่
เหมาะสมไปประยุกตPใชJในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดJอย&างมีประสิทธิภาพ
This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative
thinking, analytical and synthesis thinking, connecting and problem-solving skills. Students should be
able to select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life,
study and work effectively.

ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเป[นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดJแก& การเคารพกฎหมาย การเคารพ
สิทธิผูJอื่น การเคารพความแตกต&าง และการรักษาอัตลักษณPความเป[นไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหP และการสรJางองคPความรูJจากขJอมูลข&าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดJานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหJนักศึกษารูJเท&าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ&ายทอดความรูJใหJแก&ผูJอื่น และ
แกJปšญหาต&างๆ ที่มีผลกระทบต&อการดำเนินชีวิตไดJตามศักยภาพ เพื่อใหJนักศึกษาพรJอมปรับตัวใหJอยู&ร&วมกับผูJอื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดJอย&างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law- abiding, respecting the rights of others and understanding
diversity, including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop
their analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example,
economic, political and socio- cultural information in order for them to be able to keep abreast of
changes in an evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well
as solve any problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to
live happily in a multicultural society.
ศท. 003 การสรJางจิตวิญญาณการเป[นผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรJางจิตวิญญาณการเป[นผูJประกอบการ โดยเนJนการคิดแบบ
เจJาของ ประกอบดJวย มีความคิดสรJางสรรคP เป[นนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลJาตัดสินใจ มีความเป[น
ผูJนำ รอบรูJ ทันต&อเหตุการณP และสามารถทำงานเป[นทีม ศึกษาองคPความรูJในการประกอบธุรกิจอย&างมีความรับผิดชอบ
ต&อสังคมและการเป[นผูJประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรJางสรรคP

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn
to develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision- making and
leadership skills, be up- to- date with any changes and situations, and be able to work effectively as
part of a team. Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and
ethics in order to become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency
economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตPใชJเทคโนโลยีและนวัตกรรมดJานต&างๆ ที่มุ&งเนJนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมสมัยใหม& รวมทั้งผลกระทบที่มีต&อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชJประโยชนPและการ
คุJมครองทรัพยPสินทางปšญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on
the impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect
relevant intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005 ทักษะการเป[นผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005 Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเป[นผูJนำเชิงสรJางสรรคP ลักษณะการเป[นผูJนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะ
ผูJนำที่สามารถนำทีมไดJอย&างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปšญหาดJวยกระบวนการเชิงสรJางสรรคP ส&งผลใหJเกิด
ประโยชนPต&อชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู&การเป[นผูJนำที่ประสบความสำเร็จในองคPกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุHมวิชาเลือก (6หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธPทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต&อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and
socio- cultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the
global community.

ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขJองกับชีวิตและสังคม ทำใหJเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขJาใจ
เรื่องความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนJมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหJเป˜ดกวJางขึ้น ส&งผลใหJเพิ่ม
ความรูJความเขJาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to
life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different
forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to
appreciate art, music and literature.
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลJตัว การออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ การส&งเสริมสุขภาพจิต และการจัดการทางอารมณP อาหารและยาที่มีผลต&อสุขภาพ การแพทยPทางเลือก
ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดลJอมต&อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม&
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, selfexamination and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental
health, how to manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drugs,
complementary and alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and
wellness as well as emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
3 (2 – 2 – 5)
AC 200 Business Accounting
ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต&อสังคม หลักเกณฑP การวิเคราะหP การบันทึก จำแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขJอมูลทางบัญชีไปใชJประโยชนP
สำหรับธุรกิจ และขJอจำกัดของขJอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis,
record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of
the use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the
accounting profession.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP

ศศ. 203 เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
3 (3 – 0 – 6)
EC 203 Introduction to Economics
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรPที่เกี่ยวกับปรากฎการณPทางเศรษฐกิจใน ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนด
ราคาสินคJา ราคาปšจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดJประชาชาติส&วนประกอบของรายไดJประชาชาติ การเงิน การ
คลัง การติดต&อกับต&างประเทศ ตลอดจนการใชJนโยบายต&างๆ เพื่อทำใหJเกิดความเจริญกJาวหนJาทางเศรษฐกิจ
Study of economic principles related to economic events in daily life; study of pricing of
goods, production factor prices, production theories, national income, composition of national
income, finance, dealing internationally, as well as the use of different policies to stimulate economic
development.
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
LA 102 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ&งและพาณิชยPที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ
องคPกรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคPกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เช&น
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช&าทรัพยP สัญญากูJยืม เป[นตJน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business,
business models, procedures for establishing and operating business organization models, important
contracts such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating
to digital markets.

กม. 301 การภาษีอากร
3 (3 – 0 – 6)
LA 301 Taxation
ศึกษาแนวคิดและความเป[นมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑP วิธีการประเมิน การคำนวณและการ
จัดเก็บภาษีอากรต&าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขJอง อันไดJแก& ภาษีเงินไดJบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดJ
นิติบุคคล ภาษีเงินไดJหัก ณ ที่จ&าย ภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป¡ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขJอง เช&น ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยPอนุสัญญาภาษีซJอน เป[นตJน รวมถึงกำหนดเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประเภทต&าง ๆ
Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods,
calculation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related
taxes: personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp

duty, customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, double
taxation agreements, including different tax submission deadlines.
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ
3 (2 – 2 – 6)
MA 102 Business Mathematics
ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟšงกPชัน ความชันของส&วนโคJง สูตรการหาอนุพันธPของฟšงกPชัน การหาค&าสูงสุดและต่ำสุด
ของฟšงกPชันที่สัมพันธPกับทางธุรกิจ อนุพันธPบางส&วน อินทิเกรชัน และการประยุกตPในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอา
ความรูJเรื่องอนุกรมไปใชJในทางธุรกิจ เพื่อใหJนักศึกษาไดJมีความรูJทางคณิตศาสตรPอย&างพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้ง
ในทางทฤษฎีและการประยุกตP
Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives,
maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and
application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business
in order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both
theoretical and applied.
บธ. 207 การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (2 – 2 – 5)
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขJอมูลมาวิเคราะหPเพื่อใชJในการพยากรณPและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขJอมูล การวัดแนวโนJมเขJาสู&ส&วนกลาง การวัดการกระจายของขJอมูล ความน&าจะเป[น การ
ประมาณค&า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค&าเฉลี่ยและสัดส&วน การวิเคราะหPความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานดJวยสถิติไคสแควรP การวิเคราะหPการถดถอยและสหสัมพันธP รวมถึงการวิเคราะหPอนุกรมเวลา
Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and
decision-making in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency,
measures of data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and
proportion, analysis of variance, testing hypotheses using chi-square statistics, regression and
correlation analysis, and time series analysis.

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 111 การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
3 (3 – 0 – 6)
MG 111 Organization and Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหนJาที่หลักทางการจัดการ ไดJแก& การวางแผน การจัดองคPการ การชี้นำ การจูงใจ
การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดJวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝœกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภายในองคPการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมที่มีผลต&อการจัดการทั้งในประเทศและ
ระหว&างประเทศ
Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization,
guidance, motivation, communication and business control, as well as international business
management, including study of personnel management systems consisting of manpower planning,
personnel recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization,
by considering environmental changes that affect management both domestically and abroad.
กง. 212 การเงินธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
FI 212 Business Finance
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ บช. 200
ศึกษาบทบาท หนJาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูJจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคPกรธุรกิจ
เพื่อใหJบรรลุเป¤าหมายองคPกร การวิเคราะหPสินทรัพยPที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคJา
ลูกหนี้การคJา การวิเคราะหPอัตราส&วนทางการเงินเบื้องตJน การจัดหาเงินทุนจากแหล&งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การคำนวณตJนทุนของเงินทุน การลงทุนอย&างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวกับมูลค&าของเงินตามระยะเวลา
Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management
in business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such as
cash, working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term
and long-term sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts of the
value of money over time.
กง. 222 การบัญชีบริหาร
3 (2 – 3 – 6)
FI 222 Managerial Accounting
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ บช. 200 และ กง. 212
ศึกษาการใชJประโยชนPจากขJอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหPโครงการลงทุน
การงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับตJนทุน การวิเคราะหPตJนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ¦าย
บริหาร
Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment
project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision-making
by management.

ตล. 101 หลักการตลาด
MK 101 Principles of Marketing

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนJาที่และบริการของตลาดชนิด
ต&างๆ การจัดประเภทสินคJา การวางแผน การเลือกช&องทางการจำหน&าย นโยบายการตั้งราคา และการส&งเสริมการ
จำหน&าย การวิเคราะหPและการเลือกตลาดเป¤าหมาย สิ่งแวดลJอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมการตลาดและศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการตลาดระหว&างประเทศ
Study of concepts related to marketing, deﬁnitions, scope, importance, functions and services
of various market types, product classiﬁcation, planning, selection of distribution channels, pricing
and sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments inﬂuencing
marketing, as well as ﬁnding methods to control marketing and study of basic knowledge about
international marketing.
จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
3 (3 – 0 – 6)
MG 212 Production and Operations Management
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคJาและบริการ นับตั้งแต&ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑP การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การ
บริหารสินคJาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคJาและบริการ
Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decisionmaking process on product selection, ﬁnding a location, plant and ofﬁce layout, planning capacity,
production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services.
จก. 222 การเป[นผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ จก.111
ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูJประกอบการ วิเคราะหPและประเมินโอกาส
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเป[นผูJประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชJเป[น
แนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต&อธุรกิจ
Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and
assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating
practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual
business operations and assessment of risks that may affect the business.
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธP
3 (3 – 0 – 6)
MG 429 Strategic Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดJรับการอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธP วิเคราะหPสภาวะแวดลJอมทั้งภายในและภายนอก
องคPการที่ส&งผลต&อการกำหนดกลยุทธP และบูรณาการศาสตรPดJานการบริหารธุรกิจต&างๆ เพื่อใชJวางแผนกลยุทธPในการ
สรJางความไดJเปรียบทางการแข&งขัน ผ&านการใชJเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเป[น
เครื่องมือในการวิเคราะหP วางแผนกลยุทธPและการตัดสินใจทางธุรกิจ

Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and external
environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration of
business management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through the
use of business simulation games or real business case studies as analytical tools, business strategy
planning and decision-making.
กลุ&มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
3 (3 – 0 – 6)
EN 014 English for Exploring the World
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูJ และสำรวจความเป[นไปของโลก เช&น ดJานนวัตกรรม ดJานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ&านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชJเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูJทั้งในและนอกหJองเรียน
รวมทั้งฝœกทักษะดJานการฟšงและพูดในสถานการณPที่หลากหลายจากการเรียนรูJดJวยตนเองในหJองปฏิบัติการทางภาษา
A competency- based English course that focuses on student- centered exploration of the
world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides
a springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with knowledge
about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking. Self- study
learning in a language laboratory will allow the students to improve their listening and speaking skills
in different situations.
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3 (3 – 0 – 6)
EN 331 Practical Business English
เรียนรูJและฝœกใชJภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต&อสื่อสารใหJไดJผลตามที่ตJองการ เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการ
ขอขJอมูลการสั่งซื้อสินคJาทางจดหมายหรืออินเทอรPเน็ต และการใชJภาษาอังกฤษในการสือ่ สารภายในองคPกร เป[นตJน
This course will look at the English needed to achieve business communication; for example,
studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the
English structures that are needed when communicating within organization.
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
EN 332 Professional Business English
เรียนรูJและฝœกการใชJภาษาอังกฤษธุรกิจไดJอย&างมืออาชีพ เพื่อนำไปใชJติดต&อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณP
ต&าง ๆ เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต&อรองทางการคJา การใชJภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคJาและบริการ
เป[นตJน
Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a
variety of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation
of goods and services.
จธภ.111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับตJน

3 (3 – 0 – 6)

CBL 111 Elementary Chinese for Communication
ศึกษาคำศัพทPภาษาจีน 600 คำ วลีและโครงสรJางภาษาจีนระดับตJน ฝœกฝนทักษะฟšง พูด อ&าน เขียน และรูป
ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาในบริบทของชีวิตประจำวัน
A study of elementary Chinese 600 words, phrases, structures. A practice of the
grammatical structure and conversation in daily life including skills of listening, speaking, reading and
writing.
จธภ.213 ภาษาจีนธุรกิจระดับตJน
3 (3 – 0 – 6)
CBL 213 Elementary Business Chinese
ศึกษาคำศัพทPภาษาจีน 1200 คำ วลีและโครงสรJางภาษาจีนธุรกิจ ฝœกฝนทักษะฟšง พูด อ&าน เขียน ใน
สถานการณPการสื่อสารเชิงธุรกิจระดับตJน
A study of elementary business Chinese 1200 words, phrases, grammatical structures. A
practice of listening, speaking, reading and writing skills in business situations.
จธภ.314 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง
3 (3 – 0 – 6)
CBL 314 Intermediate Business Chinese
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จธภ.213 หรือไดJรับการอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาคำศัพทPภาษาจีน 1850 คำ วลี และโครงสรJางภาษาจีนระดับกลาง ฝœกฝนทักษะฟšง พูด อ&าน เขียน ใน
สถานการณPการสื่อสารเชิงธุรกิจที่หลากหลาย
A study of intermediate business Chinese 1850 words, phrases, grammatical structures. A
practice of listening, speaking, reading and writing skills in various business situations.
กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ ( 27 หนHวยกิต)
ธป. 321 การจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 321 International Business Management
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการทางธุรกิจระหว&างประเทศ ความเป[นโลกาภิวัตนP การรวมกลุ&มทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญ การวิเคราะหPปšจจัยสภาพแวดลJอมที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ การวิเคราะหPและ
ศึกษาถึงปšจจัยที่ส&งผลต&อความสามารถในการแข&งขันระดับประเทศ ทฤษฎีการคJาระหว&างประเทศ นโยบายและ
กฎระเบียบทางธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึง รูปแบบการคJาการลงทุน การวางแผนกลยุทธPทางการตลาด วิธีการใน
การเขJาสู&ตลาดต&างประเทศ การจัดการทางการเงิน การจัดการห&วงโซ&อุปทานและการบริหารทรัพยากรมนุษยPระหว&าง
ประเทศ ตลอดจนปšญหาหรือขJอจำกัดในการทำธุรกิจและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ
The study of concepts and methods in international business management, globalization,
major economic groupings, analysis of environmental factors affecting international business
operations, analysis and study of factors affecting international competitiveness, theories of
international trade, including forms of trade and investment, planning marketing strategies, methods
of accessing international markets, financial management, supply chain management and

international human resources management, as well as problems or limitations to conducting
business and international business ethics.
ธป. 322 การจัดการทางการเงินระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 322 International Financial Management
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการบริหารการเงินระหว&างประเทศ โครงสรJางเงินทุนและตJนทุนเงินทุน
ในต&างประเทศ แหล&งที่มาและแหล&งใชJไปของเงินทุนระหว&างประเทศ หลักเกณฑPการระดมทุนของบริษัทขJามชาติ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุนระหว&างประเทศ และปšจจัยต&าง ๆ ที่มีผลกระทบต&อการจัดการทาง
การเงินระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว&างประเทศ การบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การตัดสินใจลงทุน วิธีการโอนเงินระหว&างประเทศ การใชJธุรกรรมทางการเงินระหว&างประเทศผ&านทาง
ออนไลนP และการวิเคราะหPปšญหาทางการเงินระหว&างประเทศ
Study of definition and importance of international financial management, capital structure
and foreign capital costs, sources and recipients of international finance, funding guidelines for
multinational companies, exchange rate systems, international financial and capital markets, and
factors affecting international financial management, including study of risk management methods
for international finance, management of working capital, investment decisions, methods of
international money transfer, conducting international transactions online and analysis of
international financial issues.
ธป. 323 กลยุทธPการตลาดระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 323 International Marketing Strategies
ศึ ก ษาความหมายและความสำคั ญ ของการดำเนิ น งานทางการตลาดระหว& า งประเทศ บทบาทของ
สภาพแวดลJอมทางการตลาดระหว&างประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การพิจารณาถึงพฤติกรรมผูJบริโภค
โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดระหว&างประเทศ การวิจัยทางการตลาดระหว&างประเทศ การแบ&งส&วนตลาด การ
กำหนดกลุ&มเป¤าหมาย การกำหนดตำแหน&งผลิตภัณฑP การกำหนดกลยุทธPส&วนประสมทางการตลาด การสรJางคุณค&า
การบริหารตราสินคJา วิธีการเขJาสู&ตลาดต&างประเทศ การจัดระบบขJอมูล การสรJางความไดJเปรียบทางการแข&งขัน
ทางการตลาด รวมถึงการวางแผนการจัดองคPกร การบริหารและการควบคุมทางการตลาดระหว&างประเทศ
Study of the definition and importance of international marketing operations, the role of the
international marketing environment at the macro and micro levels, consideration of consumer
behaviour, opportunities and barriers to international marketing, international marketing research,
market segmentation, setting target groups, product positioning, formulating strategies for marketing
mix, value creation, brand management, gaining entry to international markets, data management,
building a competitive advantage in marketing, including organizational planning and international
marketing controls.
ธป. 324 การจัดการองคPการต&างวัฒนธรรม
IB 324 Cross Cultural Organization Management

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความมีอิทธิพลของวัฒนธรรม รูปแบบและความแตกต&างของวัฒนธรรม
วิวัฒนาการและการหลอมรวมทางวัฒนธรรม และทฤษฎีในการบริหารจัดการองคPกรที่อยู&ภายใตJสภาพแวดลJอมที่มี
ความแตกต&างทางดJานวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด และทัศนคติของผูJบริหาร ผูJใตJบังคับบัญชาและทีมงานขJามชาติ
รวมถึงรูปแบบการบริหารความขัดแยJงจากความแตกต&างทางวัฒนธรรม การวิเคราะหPการจัดการองคPกรเชิงกลยุทธP
การวิเคราะหPพฤติกรรมการบริหารงานของผูJบริหารองคPกรธุรกิจระหว&างประเทศและพฤติกรรมของผูJบริโภคบน
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต&างกัน
Study of the definition, importance and influence of culture, cultural evolution and
integration, and theories of management of organizations in environments with cultural differences,
beliefs, thinking and attitudes of management, subordinates and multicultural teams, including
management of conflicts arising from cultural differences, analysis of strategic organization
management, analysis of management behaviour in international business organizations and
fundamental cultural differences in consumer behaviour.
ธป. 422 การวิจัยธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 422 International Business Research
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ บธ. 207 และ ธป. 321
ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหว&างประเทศที่ประกอบดJวย ที่มาและ
ความสำคัญ การกำหนดปšญหา วัตถุประสงคP ประโยชนPที่จะไดJรับจากการวิจัย ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวขJอง การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยและเครื่องมือที่ใชJในการเก็บรวบรวม
ขJอมูล การกำหนดประชากรและการสุ&มตัวอย&าง แหล&งและวิธีในการเก็บรวบรวมขJอมูล การวิเคราะหPและแปลผล การ
นําเสนอขJอมูลและการจัดทํารายงานการวิจัย ตลอดจนการเขียนโครงร&างงานวิจัย การเขียนอJางอิง และจริยธรรมใน
การวิจัยทางธุรกิจระหว&างประเทศ
Study of the concepts and procedures of research for decision- making in international
business, consisting of the source and importance of defining problems, purposes and the value of
the research as well as reviewing the literature and related research, defining variables and
hypotheses, research design and data collection tools, specifying population and sampling, sources
and methods of data collection, analysis and interpretation of results, data presentation and research
reports, as well as writing research outlines, references and ethics in international business research.
ธป. 423 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 423 Seminar in International Business Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ วิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย&างนJอย 2 วิชา
ศึกษาประเด็น เหตุการณPและปšญหาสำคัญในปšจจุบันที่มีผลต&อการจัดการทางธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึง
ศึกษาแนวคิด วิธีการในการแกJปšญหาและกระบวนการตัดสินใจในดJานต&าง ๆ ของการจัดการทางธุรกิจระหว&างประเทศ
ทั้งทางดJานการวางแผนการตลาด การจัดการองคPการ การบริหารทรัพยากรมนุษยP การจัดการทางการเงิน ขJอบังคับ

ทางกฎหมาย การกีดกันทางการคJา ตลอดจนเทคโนโลยี โดยนักศึกษาตJองนำความรูJและความเขJาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ระหว&างประเทศจากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกตใชJในการแกJไขปšญหาซึ่งอยู&ในรูปของกรณีศึกษาและสามารถอภิปราย
ในประเด็นทางดJานการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
Study of the current issues, events and major problems affecting international business
management including the study of concepts, problem- solving methods and the decision- making
process in various aspects of international business management including marketing planning,
organization management, human resource management, financial management, legal regulations,
trade barriers, and technology, with students applying their knowledge and experience of
international business from subjects already studied to solve problems in the form of case studies
and discussion of issues in international business management.
ธป. 426 การจัดการห&วงโซ&อุปทานและโลจิสติกสPระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 426 International Supply Chain and Logistics Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ ธป. 321
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญของการบริหารห&วงโซ&อุปทานและการจัดส&งระหว&างประเทศ รวมถึง
แนวโนJมของสถานการณPและการใชJประโยชนPของเสJนทางสำคัญ การวางแผน การออกแบบ การพยากรณPและการ
บริหารคำสั่งซื้อ การจัดซื้อ การผลิต การส&งมอบ การขนส&ง การประกันภัย การบริหารสินคJาคงคลัง คลังสินคJา การ
บรรจุภัณฑP การจัดการวัสดุ การคืนสินคJา การควบคุมและขJอจำกัดของระบบห&วงโซ&อุปทาน งานบริการอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการจัดส&งระหว&างประเทศ และการคJาชายแดน
Study of the definition, role and importance of international supply chain and logistics
management including situational trends and use of major routes, planning, design, forecasting and
order management, procurement, production, delivery, shipping, insurance, warehouse inventory
management, warehousing, packaging, management of materials, returning goods, control and
limitations of supply chain systems, other services supporting international shipping and border trade.
ธป. 430 การจัดการทรัพยากรมนุษยPระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 430 International Human Resource Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาความหมายและความสำคัญของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยPระหว&างประเทศ ความแตกต&าง
ของการจัดการทรัพยากรมนุษยPภายในประเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษยPระหว&างประเทศ รวมถึงกระบวนการใน
การวางนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติตั้งแต&กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
จูงใจ การฝœกอบรม การพัฒนา การรักษา แรงงานสัมพันธP จนถึงการพJนจากงาน ตลอดจนรูปแบบของสัญญาการจJาง
งาน การบริหารค&าตอบแทน บทบาทของผูJบริหาร การติดต&อสื่อสาร และการบริหารทีมงานขJามชาติใหJบรรลุตาม
เป¤าหมายและวัตถุประสงคPขององคPกร
Study of the definition and importance of concepts of international human resource
management, the differences in human resource management in domestic and international contexts
and the process of setting policy, regulations and procedures from the recruitment and selection

process, performance assessments, incentives, training, development, healthcare, labour relations to
dismissal, employment contracts, compensation management, the roles of management,
communication and the management of multinational teams to meet goals and organizational
objectives.
ธป. 439 เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 439 Technology for International Business Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ ความสำคัญและบทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โดยเนJนการบริหารเทคโนโลยี ตั้งแต&การแสวงหาเทคโนโลยี การ
ตัดสินใจเลือกใชJและการประเมินความคุJมค&าของเทคโนโลยีที่จะนำมาใชJในการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึง
ศึกษาถึงวิธีทำการคJาระหว&างประเทศดJวยระบบพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP ช&องทางการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศผ&าน
ทางออนไลนP การประยุกตPใชJเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต&อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมทางธุรกิจและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ
Study of fundamental concepts of technology for international business management, the
importance and role of technology in international business operations, focusing on technology
management from reviewing technology, decision-making in selection and assessment of the value
of technology to be used in international business operations, and including the study of international
trade through e-commerce systems, international business through online channels, the application
of technology to respond to changes in the business environment and optimize the efficiency of
international business operations.

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก ( 24 หนHวยกิต)
ธป. 325 ประสบการณPธุรกิจต&างประเทศ
3 (0 – 9 – 5)
IB 325 Global Business Experience
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ จก. 111 และ ธป. 321
ศึกษาสภาพแวดลJอมทางธุรกิจระหว&างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรมขJามชาติและกลยุทธPการ
ดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โดยเรียนรูJจากประสบการณPจริง จากการศึกษาและดูงานในต&างประเทศ หรือใชJ
กรณีศึกษาจริงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ ตลอดจนการรับฟšงบรรยายจากวิทยากรผูJทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณPตรง ซึ่งจะมีการมอบหมายใหJทำโครงการหรือรายงานตามหัวขJอที่สอดคลJองและหรือการเขJาร&วมใน
โครงการพิเศษซึ่งเป[นความร&วมมือระหว&างสาขาวิชากับหน&วยงานทั้งภายในและต&างประเทศ เพื่อเป[นการเพิ่มพูน
ความรูJและประสบการณPทางธุรกิจและเมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะตJองจัดทำรายงานและนำเสนอ
Study of the international business environment, economics, politics, society, multinational
culture and international business strategies, learning from real experience through studying and field
trips abroad or through real-life case studies of companies operating international businesses, as well
as lectures from qualified experts with direct experience, with projects or reports assigned

corresponding to the topics and/or participation in a special project in interdisciplinary collaboration
with both domestic and foreign agencies in order to expand business knowledge and experience; on
completion of the project, students must make a report and presentation.
ธป. 421 เศรษฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 421 International Economics and Trade Policies
ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีการคJาระหว&างประเทศ ปšจจัยพื้นฐานที่นำไปสู&การคJาระหว&างประเทศและ
ผลต&างๆ ที่ตามมาจากการทำการคJาระหว&างประเทศ ไม&ว&าจะเป[นผลทางดJานการผลิต ราคาสินคJา การใชJทรัพยากร
ของประเทศ และราคาปšจจัยการผลิต ตลอดจนนโยบายและมาตรการต&าง ๆ ทางการคJาระหว&างประเทศ ดุลการคJา
ดุลการชำระเงิน ระบบภาษี กลไกระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว&างประเทศ ขJอจำกัดทางการคJาระหว&างประเทศ การ
รวมกลุ&มการลงทุนระหว&างประเทศ การรวมตัวทางดJานเศรษฐกิจของกลุ&มประเทศต&างๆ บทบาทและความสำคัญของ
สถาบันการเงินระหว&างประเทศ
Study of concepts and methods in international trade, Basic factors leading to international
trade and various effects that followed from doing international trade, Production results, Product
price, Using the resources of the country, Price of production factors, International trade policies,
Trade balance, balance of payments, Tax system, International exchange system , International trade
restrictions, International investment integration, Economic integration, The role and importance of
international financial institutions.

ธป. 424 พฤติกรรมผูJบริโภคในตลาดต&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 424 Consumer Behavior in Global Market
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ ธป. 321
ศึ กษาความหมายของพฤติ กรรมผู J บริ โ ภค ตระหนั กในบทบาทของสภาพแวดลJ อมทางดJ า นวั ฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสภาพแวดลJอมทางการตลาดอื่นๆ ที่ส&งผลใหJเกิดความแตกต&างของพฤติกรรม
ผูJบริโภค ในดJานการเรียนรูJ การรับรูJ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินคJา รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของ
พฤติกรรมผูJบริโภคกลุ&มต&าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลต&อการแบ&งส&วนตลาด การกำหนดกลุ&มเป¤าหมาย การวางตำแหน&งทางการ
ตลาด และกลยุทธPทางการตลาด
Study of definitions of consumer behavior, awareness of the roles of cultural, economic,
political, legal environments and other environmental conditions for marketing leading to differences

in consumer behavior, in terms of learning, awareness, attitudes, beliefs and purchasing behavior,
and including study of specific characteristics in the behaviour of different consumer groups around
the world that affect market segmentation, definition of target groups, market positioning and
marketing strategy.
ธป. 425 การจัดการผลิตภัณฑPและราคาระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 425 International Product and Price Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ ธป. 321
ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของนโยบายผลิตภัณฑPและราคาระหว&างประเทศ การออกแบบ
ผลิตภัณฑP การบริหารตราสินคJา บรรจุภัณฑP และฉลากใหJเหมาะสมกับความตJองการของลูกคJาต&างประเทศของธุรกิจ
และลักษณะการดำเนินงานของ Global Brand วงจรชีวิตผลิตภัณฑPต&างประเทศ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑPใหม&
ปšญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑPในประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายและ
เทคนิคในการตั้งราคาผลิตภัณฑPภายใตJขJอจำกัดทางดJานการเมือง กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ต&างประเทศ
Study of the definition, role and importance of international product and price policy,
product design, brand management, packaging and labelling to meet the demands of international
customers and characteristics of global brand operations, international product life cycles, the
process of new product development, copyright problems and counterfeit products in developing
countries; in addition, the study of the policies and techniques for setting product prices under
political, legal, economic and cultural restrictions in different countries.
ธป. 427 การสื่อสารการตลาดระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 427 International Integrated Marketing Communication
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ ธป. 321
ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของการส&งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจระหว&างประเทศ การ
วางแผน การจั ดการ และการออกแบบส& ว นประสมการส& ง เสริ มการตลาดอั นประกอบไปดJ ว ยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธP การส&งเสริมการขาย การขายโดยใชJพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดผ&านทางสื่อออนไลนP
ใหJสอดคลJองกับผูJบริโภคภายใตJขJอจำกัดทางดJานวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายและปšญหาอื่น ๆ ที่ธุรกิจระหว&าง
ประเทศจะตJองเผชิญในการบริหารการส&งเสริมการตลาดในประเทศต&าง ๆ
Study of the definition, role and importance of marketing promotion for international
businesses, planning, management and the design elements of a marketing campaign consisting of
advertising, public relations, sales promotions, selling with sales staff, direct marketing and online
marketing consistent with consumers under the cultural, political, legal and other restrictions faced
by international businesses managing marketing campaigns in different countries.
ธป. 428 กลยุทธPช&องทางการจัดจำหน&ายระหว&างประเทศ
IB 428 International Distribution Strategies

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ ธป. 321
ศึกษาทฤษฎี กลยุทธP ขJอดีและขJอเสียของวิธีการเขJาสู&ตลาดต&างประเทศในแต&ละประเภท ไดJแก& การส&งออก
การลงทุนทางตรง การร&วมทุน การใชJตัวแทนจำหน&ายและบริษัทการคJา ธุรกิจสิทธิบัตรในการดำเนินการ แฟรนไชสP
สัญญาจJางผลิต การเป[นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการศึกษาบทบาทและหนJาที่ขององคPกรที่เกี่ยวขJองกับการ
บริหารช&องทางการจัดจำหน&ายระหว&างประเทศ ขั้นตอนการบริหารช&องทางการจัดจำหน&าย ตั้งแต&การกำหนด
ทางเลือกที่เป[นไปไดJ การประเมินทางเลือก การจูงใจ การจัดการความขัดแยJงและการประเมินประสิทธิภาพของช&อง
ทางการจัดจำหน&าย
Study of theories, strategies, advantages and disadvantages of different methods of entry into
international markets, including exports, direct investment, joint ventures, use of distributors and
trading companies, business method patents, franchising, manufacturing contracts, business
partnerships, including study of roles and duties of organizations involved in management of
international distribution channels, procedures for managing distribution channels from identifying
possible alternatives, evaluating alternatives, incentives, conflict management, and evaluating
effectiveness of distribution channels.
ธป. 429 การบัญชีและภาษีระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 429 International Accounting and Taxation
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาระบบมาตรฐานทางบัญชีของต&างประเทศ กฎ ขJอบังคับและวิธีการทำบัญชีสำหรับธุรกิจระหว&าง
ประเทศ การจัดทำงบการเงินรวม อิทธิพลของอัตราเงินเฟ¤อ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราภาษีระหว&างประเทศต&อการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
Study of foreign accounting standards, rules, regulations and accounting methods for
international businesses, preparation of consolidated financial statements, influence of inflation
rates, exchange rates and international tax rates on reporting of operating results and financial status.
ธป. 431 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 431 Legal Issues in International Business
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ กม. 102 และ ธป. 321
ศึกษากฎหมาย ขJอบังคับ ที่ตJองปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศโดยเป[นกฎหมาย ขJอบังคับ
ขJอตกลง และกรอบการดำเนินธุรกิจขององคPกรการคJาโลก (WTO) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว&างประเทศ เช&น
วิเทศธนกิจทางการเงินระหว&างประเทศ การประกันภัยสินคJาและการบังคับตามสัญญาทางการคJาระหว&างประเทศ การ
คุJมครองทรัพยPสินทางปšญญา เป[นตJน
Study of laws and regulations that must be observed in international business operations,
specifically the laws, regulations, agreements and business framework of the World Trade
Organization (WTO), international investment laws such as those relating to international financial
institutions, product insurance, enforcement of international trade contracts, and protection of
intellectual property rights.

ธป. 432 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศเอเชียแปซิฟ˜ค
3 (3 – 0 – 6)
IB 432 International Business in Asia-Pacific Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศเอเชียแปซิฟ˜ค โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและ
สถานการณPทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศโอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศ
ในแถบเอเชียแปซิฟ˜ค ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา
Study of conducting business in the Asia Pacific region, focusing on changes in the current
business environment and circumstances affecting international business operations, opportunities
and obstacles encountered in each country in the Asia Pacific region, as well as solutions to those
problems, with a focus on learning from case studies.
ธป. 433 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศยุโรป
3 (3 – 0 – 6)
IB 433 International Business in European Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศยุโรป โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและสถานการณP
ทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศในยุโรป
ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา
Study of conducting business in Europe, focusing on changes in the current business
environment and circumstances affecting international business operations, opportunities and
obstacles encountered in each European country, as well as solutions to those problems, with a
focus on learning from case studies.
ธป. 434 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศลาตินอเมริกา
3 (3 – 0 – 6)
IB 434 International Business in Latin American Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศลาตินอเมริกา โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและ
สถานการณPทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศ
ในลาตินอเมริกา ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา
Study of conducting business in Latin America, focusing on changes in the current business
environment and circumstances affecting international business operations, opportunities and
obstacles encountered in each Latin American country, as well as solutions to those problems, with
a focus on learning from case studies.

ธป. 435 การจัดการกลยุทธPระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 435 International Strategic Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศนP ภารกิจธุรกิจ วัตถุประสงคPและเป¤าหมาย สำหรับการดำเนินธุรกิจระหว&าง
ประเทศ การประเมินสถานการณPและสิ่งแวดลJอม การวางแผน การกำหนดนโยบายและกลยุทธPต&างๆ เกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ ในดJานการตลาด การบริหารองคPการและทรัพยากรมนุษยP การเงิน และการผลิต รวมทั้ง
การควบคุมใหJเป[นไปตามแผนและเป¤าหมายทางธุรกิจ โดยนักศึกษาจะตJองสามารถประยุกตPใชJทฤษฎีที่ไดJศึกษามาใชJ
กับกรณีศึกษา
Study of defining vision, business mission, objectives and goals for conducting international
business operations, assessment of local conditions and environment, planning, policy making, and
various strategies related to international business operations in marketing, administration and human
resource management, finance, and production, and including control in following business plans
and goals; students must be able to apply theories they have studied to case studies.
ธป. 436 การจัดการกลุ&มหลักทรัพยPและการลงทุนระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 436 International Investment and Portfolio Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ กง. 212 และ ธป. 321
ศึกษาโครงสรJาง บทบาทและการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยPภายในประเทศและต&างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแลJวและประเทศที่เกิดใหม& (Emerging countries) ตลอดจนเทคนิคการประเมินและการวิเคราะหP
หลักทรัพยP การจัดการจัดกลุ&มหลักทรัพยP
Study of the structure, roles and operations of domestic and foreign stock exchanges,
especially in developed and emerging countries, as well as techniques for assessment and analysis
of securities and portfolio management.
ธป. 437 ประเด็นสำคัญในปšจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 437 Current Issues in International Business Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาประเด็นและข&าวสารต&างๆ ทางดJานการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศทีน่ า& สนใจในปšจจุบนั ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลJอมทางธุรกิจในต&างประเทศ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม&เพื่อสามารถนำมา
ประยุกตPกับธุรกิจระหว&างประเทศใหJสอดคลJองกับภาวะปšจจุบัน
Study of a variety of current issues and news stories in international business management,
as well as changes in the business environments of foreign countries, new concepts and management
techniques that can be applied appropriately in current international business conditions.
ธป. 438 การศึกษาเฉพาะบุคคล

3 (0 – 6 – 6)

IB 438 Independent Study
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาคJนควJา หรือทำวิจัยในวิชา หรือหัวขJอที่เกี่ยวขJองกับการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศในหัวขJอที่
นักศึกษาสนใจภายใตJคำปรึกษา และดูแลจากอาจารยPที่ปรึกษาที่ไดJรับมอบหมายจากภาควิชา
Study or research into subjects or topics related to international business management of
the students’ own interests, under the supervision of an advisor assigned by the department.
ธป. 440 การฝœกงานทางดJานธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (0 – 9 – 0)
IB 440 International Business Internship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ กลุ&มวิชาดJานเฉพาะ-บังคับอย&างนJอย 2 วิชา
ฝœกปฏิบัติงานจริงในดJานต&างๆ ที่เกี่ยวขJองกับการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศในองคPกรธุรกิจที่ไดJรับการ
อนุมัติจากภาควิชา โดยฝœกงานเป[นจำนวนไม&นJอยกว&า 200 ชั่วโมง
Real practical training in fields related to international business management in business
organizations approved by the department, with an internship of not less than 200 hours.
ธป. 442 การเป[นผูJประกอบการระดับโลก
3 (3 – 0 – 6)
IB 442 Global Entrepreneurship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาวิธีการสรJางและพัฒนาธุรกิจของตัวเองใหJกJาวสู&ตลาดโลก โดยมุ&งเนJนเรื่องการเขJาสู&ตลาดต&างประเทศ
การสรJางความสามารถในการแข&งขันอย&างยั่งยืนใหJกับธุรกิจของตัวเอง พรJอมกับศึกษาแง&มุมและคุณสมบัติของการเป[น
ผูJประกอบการระดับโลก กระบวนการของการเป[นผูJประกอบการระดับโลก การสรJางสรรคPนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ การ
วิเคราะหPโอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจระดับโลก และความรับผิดชอบต&อสังคมในระดับโลก
Study of methods of building and developing a business to enter the global market, focusing
on entering the international market, creating capabilities of sustainable competitiveness for the
business, also study of aspects and qualifications of leading global entrepreneurs, the process of
becoming a global entrepreneur, creating business innovations, analysis of business opportunities,
global business ethics and global social responsibility.
ธป. 443 การติดต&อสื่อสารและการเจรจาขJามวัฒนธรรม
3 (3 – 0 – 6)
IB 443 Cross Cultural Communication and Negotiations
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาหลักการ กระบวนการ กลยุทธP และเทคนิคเกี่ยวกับการติดต&อสื่อสารและการเจรจากับบุคคลที่มาจาก
ต&างวัฒนธรรม นักศึกษาจะไดJเรียนรูJทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดJวยวิธีการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ การจำลองเหตุการณP เป[นตJน
Study of principles, processes, strategies and techniques related to communication and
intercultural negotiations; students will learn both theory and practice through methods including
lectures, discussion, case studies, role plays, and simulations.

ธป. 444 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศตะวันออกกลาง
3 (3 – 0 – 6)
IB 444 International Business in Middle Eastern Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศตะวันออกกลาง โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและ
สถานการณPทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศ
ในตะวันออกกลาง ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา
Study of conducting business in the Middle East, focusing on changes in the current business
environment and circumstances affecting international business operations, opportunities and
obstacles encountered in each country in the Middle East, as well as solutions to those problems,
with a focus on learning from case studies.
ธป. 445 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศแอฟริกา
3 (3 – 0 – 6)
IB 445 International Business in African Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศแอฟริกา โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและสถานการณP
ทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศในแอฟริกา
ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา
Study of conducting business in Africa, focusing on changes in the current business
environment and circumstances affecting international business operations, opportunities and
obstacles encountered in each African country, as well as solutions to those problems, with a focus
on learning from case studies.
ธป. 446 การจัดทำแผนธุรกิจระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 446 Developing an International Business Plan
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาความสำคัญและวัตถุประสงคPของการจัดทำแผนธุรกิจระหว&างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนการจัดทำแผน
ธุรกิจระหว&างประเทศที่ประกอบไปดJวยการศึกษาและวิเคราะหPสิ่งแวดลJอมทางธุรกิจ การระบุประเทศเป¤าหมาย ขJอมูล
พฤติกรรมผูJบริโภคของคนในประเทศเป¤าหมาย และส&วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวขJองกับตัวแผนธุรกิจ โดยนักศึกษาตJอง
นำความรูJและความเขJาใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว&างประเทศจากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกตPใชJในการวินิจฉัยปšญหา
วิเคราะหPสถานการณP และการวางแผนกลยุทธPในแผนธุรกิจ
Study of the importance and objectives of making international business plans, as well as the
process of making an international business plan, including study and analysis of the business
environment, specifying target countries, consumer behavior data for the target countries and other
elements related to the business plan; students must apply their knowledge and understanding of
international business from subjects they have studied to diagnose problems, analyze situations and
employ strategy planning in a business plan.
กง. 325 การเงินเพื่อการนำเขJาและส&งออก

3 (3 – 0 – 6)

FI 325 Import - Export Financing
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ กง. 212
ศึกษาบทบาท รูปแบบ วิธีการดำเนินการของสถาบันการเงินในการใหJบริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อการ
นำเขJาและส&งออก พรJอมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจระหว&าง
ประเทศ
Study of the role, models, methods of operation of financial institutions in providing financial
services and financing for import and export, including methods of risk reduction and financial
planning in international business operations.

บธ. 325 การฝœกงานดJานผูJประกอบการ
3 (0 – 9 – 0)
BA 325 Entrepreneurial Internship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJกลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย&างนJอย 2 วิชา หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาจิตวิญญาณของผูJประกอบการ ความคิดสรJางสรรคP การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม&ๆ การ
จัดตั้งองคPการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอย&างเป[นระบบ และหาแนวทางในการแกJปšญหา โดย
นักศึกษาจะตJองฝœกงานในโครงการฝœกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตJการดูแลของคณาจารยPที่ปรึกษาโครงการ หรือ
ฝœกงานในองคPการต&างๆ เป[นจำนวนไม&นJอยกว&า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตJองจัดทำรายงานสรุปผลการฝœกงานเมื่อ
สิ้นสุดการฝœกงาน
Study of entrepreneurial spirit, creative thinking, seeking out new business investment
opportunities, setting up an organization, planning, real- life operations, systematic business
management, and guidance for solutions to problem; students must train in the university’ s
internship program, under the supervision of the faculty advisor or train in an organization for not
less than 200 hours and, upon completion, students are required to submit a report summarizing
the results of their internship.
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเขJาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป[นการเตรียมความพรJอมและทักษะดJานต&างๆ
อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขJารับการสัมภาษณPงาน การพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป[นทีม สรJางสรรคPการทำงานดJวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคPกร เทคนิคการคิด
อย&างสรJางสรรคP เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการเป[นผูJประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขJอควรปฏิบัติในระหว&างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the
preparation of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job interview
techniques, developing communication skills, personality, team work, creating work through 5 S
activities, organizational culture, creative thinking techniques, report writing and presentation
techniques, entrepreneurial skills, ethics and professional codes of conduct, conduct while working,
and safety in the workplace.
จก. 430 สหกิจศึกษา
9 (0 – 35 - 0)
MG 430 Co-operative Education
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ สศ. 301 และกลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย&างนJอย 3 วิชา
ศึ กษาระบบการทำงานจริ งในสถานประกอบการธุ รกิ จในฐานะพนั กงานของสถานประกอบการ เพื่ อ
เสริมสรJางใหJนักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย&างมีหลักการและเป[นระบบ นักศึกษา
จะตJองมีชั่วโมงการทำงานอย&างเต็มเวลารวมแลJวไม&นJอยกว&า 16 สัปดาหP หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการ
ประเมินผลการทำงานจากอาจารยPที่ปรึกษาร&วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตJองจัดทำบันทึกความกJาวหนJาในการ
ปฏิบัติงานในระหว&างการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน
Study of real-life work systems as an employee in a business to enhance students’
professional readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time
for not less than 16 weeks or 1 semester, including performance evaluations by their advisor and
workplace; students must record their progress at work during the internship and both complete a
report and make a presentation on their performance at the end of the internship.
จก. 417 ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
MG 417 Business Professional Skills
ศึกษาและฝœกฝนทักษะต&างๆ ที่จำเป[นต&อการเสริมสรJางบุคลิกภาพของความเป[นนักธุรกิจมืออาชีพ อาทิ การ
พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธP มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดต&อสื่อสารทางธุรกิจ
และ เทคนิคการนำเสนออย&างมืออาชีพ
The study and practice of various skills necessary to enhance the personality of business
professionals, such as internal and external personality development, human relations, social
etiquette, speaking in the community, business communications and professional presentation
techniques.
ธป. 448 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศตลาดเกิดใหม&
IB 448 International Business in Emerging Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศตลาดเกิดใหม& โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและ
สถานการณPทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศ
ตลาดเกิดใหม& ตลอดจนแนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูจJ ากกรณีศึกษา
Study of doing business in emerging markets, focusing on changing environments and current
business situations affecting international business, opportunities and obstacles in countries with
emerging markets, to methods for solving those problems; the course focuses on learning through case
studies.
ธป. 449 ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
3 (3 – 0 – 6)
IB 449 Global Business and Innovation
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และกลยุทธPที่เกี่ยวขJองกับการจัดการนวัตกรรม การบริหารทีมนักวิจัยและพัฒนา
ไปจนถึงนโยบายการจัดการทรัพยPสินทางปšญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ และเพื่อพัฒนา
ธุรกิจใหJสามารถเขJาสู&ตลาดโลก ตลอดจนสามารถอยู&รอดและแข&งขันในตลาดโลกไดJ
Study of the principles, process and strategies relating to innovation management, the
management of research and development teams, including intellectual property management policies
for effective international business operations and to enable businesses to enter the global market and
to survive and compete in global markets.

ธป. 450 การจัดการส&งออกและนำเขJา
3 (3 – 0 – 6)
IB 450 Export-Import Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาถึงหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนเพื่อการส&งออกและนำเขJา กระบวนการตัด สินใจเลือกตลาดและ
สินคJา กฎระเบียบ ขJอบังคับ ขJอกำหนดที่เกี่ยวขJองกับการส&งออกและนำเขJา การทำสัญญาซื้อขาย เงื่อนไขการส&งมอบ
สินคJา การชำระเงิน สินเชื่อเพื่อการส&งออกและนำเขJา พิธีการศุลกากร และการจัดการเอกสารการส&งออกและนำเขJา
อย&างมีประสิทธิภาพ
Study of the principles, importance, import-export procedures, decision-making processes in
selection of markets and goods, rules, regulations, requirements relating to export and import, trading
contracts, terms of delivery, payment, loans for export and import, customs processes and the
efficient management of export-import documents.

ธป. 451 เอกสารการคJาระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
IB 451 International Trade Documents
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาถึงเอกสารการคJาสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ อาทิ เอกสารการนำเขJา เอกสารการส&งออก
เอกสารการขนส&ง เอกสารการประกันภัย เอกสารธนาคาร ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนของเอกสารการคJาระหว&าง
ประเทศ รวมทั้ง Incoterms (International Commercial Terms) ล&าสุด
Study of international trade documents for international business operations such as import
documents, export documents, shipping documents, insurance documents, bank documents, as well
as the processes and procedures for international trade documents, including the most up-to-date
Incoterms (International Commercial Terms).
ธป. 452 พิธีการศุลกากร
3 (3 – 0 – 6)
IB 452 Customs Systems
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาระบบศุลกากร ความรูJเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบศุลกากร มาตรการควบคุมทางศุลกากร พิธีการนำ
ของเขJา-ส&งของออก สิทธิประโยชนPทางภาษีอากร พิธีการศุลกากรเฉพาะกรณีสิทธิประโยชนPของการรับรองแหล&งกำเนิด
กระบวนการที่ใชJดำเนินการในพิธีการศุลกากร และระบบ E-Customs กับกรมศุลกากร
Study of customs systems, customs laws and regulations, customs control measures, importexport clearance, duty entitlements, customs clearance for benefits from certificate of origin,
procedures used in customs clearance and the E-Customs system with the Customs Department.

ธป. 453 ธุรกิจระหว&างประเทศในกลุ&มประเทศอาเซียน
3 (3 – 0 – 6)
IB 453 International Business in ASEAN Countries
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321
ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ&มประเทศอาเซียน โดยเนJนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอมและสถานการณP
ทางธุรกิจในปšจจุบันที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจระหว&างประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแต&ละประเทศ ตลอดจน
แนวทางแกJไขปšญหาดังกล&าว การศึกษาจะเนJนการเรียนรูJจากกรณีศึกษา

Study of business in ASEAN countries, focusing on the changing environment and current
business conditions affecting business operations between the countries, opportunities and barriers in
each country, as well as solutions to these barriers; the course focuses on learning through case studies.
ธป. 472 สัมมนาธุรกิจจีน
3 (3 – 0 – 6)
IB 472 Seminar in Business Issues
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ธป. 321 และ ธปจ. 181
ฝœกทักษะการคิดวิเคราะหP การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขJองกับบริบทจีนใน
สภาวการณPปšจจุบัน
Practice in critical thinking skills, discussion and expressing opinions on important issues related
to the Chinese context in current situations.
ธปจ. 181 จีนในโลกยุคใหม&
3 (3 – 0 – 6)
IBC 181 China in New Era
ศึกษาขJอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ภูมิศาสตรP เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธP
ระหว&างประเทศของจีนในบริบทโลก
Study in general information about the language, geography, economy, politics and government
and also Sociocultural China with international relations as a global context.
ธปจ. 182 วัฒนธรรมการคJาจีน
3 (3 – 0 – 6)
IBC 182 Chinese Business Culture
ศึกษาวัฒนธรรมทางดJานธุรกิจการคJาไทย-จีนในบริบทต&างๆ เช&น วัฒนธรรมทางสินคJา วัฒนธรรมทางการตลาด
วัฒนธรรมในการจัดการองคPกร วัฒนธรรมในการติดต&อคJาขายกับชาวจีน และประเด็นการสื่อสารขJามวัฒนธรรม
A study of Thai-Chinese business cultures in various contexts including products and marketing,
organization management, doing business with Chinese people and cross-culture issues.
ธปจ. 283 ขJอมูลเชิงลึกผูJบริโภคจีน
3 (3 – 0 – 6)
IBC 283 Chinese Consumer Insights
ศึกษาพฤติกรรมผูJบริโภคชาวจีนในเเต&ละทJองถิ่น ทฤษฎีพฤติกรรมผูJบริโภค วิเคราะหPปšจจัยภายในและภายนอก
ที่มีอิทธิพลต&อพฤติกรรมของผูJบริโภคชาวจีน โดยผ&านการเรียนรูJจากสื่อบทความภาษาจีนต&างๆ
A study of Consumer behavior theory and Chinese consumer behaviors in each locality through
the various media. To analyze the factors influencing Chinese consumers both internal and external
factors.

ธปจ. 284 กระบวนการทางการคJาระหว&างประเทศจีน
IBC 284 China International Trade Process

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาขJอมูลดJานการคJาระหว&างประเทศ กระบวนการทางการคJา ขJอตกลงเเละเงื่อนไขการซื้อขายระหว&าง
ประเทศนานาชาติ การทำสัญญา การสั่งซื้อ บรรจุภัณฑP การชำระเงิน การขนส&ง การประกันการขนส&งและการส&งออก
นำเขJา เเละเอกสารที่เกี่ยวขJองในการดำเนินการคJาระหว&างประเทศ เป[นตJน
A study of international trade in contents and process of international trade conditions and
agreements, contract, ordering, packaging, payment, transport, shipping insurance, and import and
export including the relevant documents.
ธปจ. 385 กลยุทธPการตลาดจีนในตลาดโลก
3 (3 – 0 – 6)
IBC 385 China Market Strategy in Global Market
ศึกษาขJอมูลการตลาดการคJาของจีนและของโลก ศึกษาเเนวทางการจัดทำกลยุทธPทางการคJาที่มีความแตกต&าง
กันในแต&ละประเทศ บทบาทการตลาดจีนที่มีต&อเศรษฐกิจโลก
A study of China and global market strategies. The purposes of this study are to understand the
methods to plan different effective business strategies in each country including the role of China
market in global economy.
ธปจ. 386 การคJาและการลงทุนในจีน
3 (3 – 0 – 6)
IBC 386 Trade and Investment in China
ศึกษาระเบียบการคJา กฎหมาย เงื่อนไขที่เกี่ยวขJองการกับลงทุน และกรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน
รูปแบบธุรกิจของประเทศจีน ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท ระบบภาษี สัญญาว&าจJางแรงงาน เป[นตJน
A study of trade laws and regulations related to investment and operating business in China.
Including Chinese business model, the process to set up the company, tax system, employment
contract for labors.
ธปจ. 487 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
IBC 487 China Digital Content Marketing
ศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทต&างๆ การทำการตลาดโดยเนื้อหาที่อาศัยสื่อกลางอิเล็กทรอนิกสP
A study of China Digital content marketing in different types. Students are assumed to practice
marketing plan by utilizing electronic media.
ธปจ. 488 การเป[นผูJประกอบการสู&ธุรกิจจีน
3 (3 – 0 – 6)
IBC 488 Entrepreneurship for China Business
ศึกษาวิธีการสรJางและพัฒนาธุรกิจของตัวเองใหJกJาวสู&ตลาดการคJาจีน การสรJางความสามารถในการแข&งขันอย&าง
ยั่งยืนใหJกับธุรกิจของตัวเองและยกระดับผลิตภัณฑPใหJมีคุณค&าและมูลค&าในตลาด พรJอมกับศึกษาแง&มุมและคุณสมบัติของ
การเป[นผูJประกอบการระหว&างประเทศไทยจีน กระบวนการของการเป[นผูJประกอบการ การสรJางสรรคPนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจ การวิเคราะหPโอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต&อสังคมการคJาธุรกิจในเศรษฐกิจไทยจีน
Study of methods of building and developing a business to enter the Chinese market, creating
capabilities of sustainable competitiveness for the business and raising product and market values, also

study of aspects and qualifications of leading Thai and Chinese entrepreneurs, the process of becoming
a global entrepreneur, creating business innovations, analysis of business opportunities, business ethics
and social responsibility for businesses in the Thai-Chinese economy.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เป˜ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต หรือเลือกเรียน
ในรายวิชาดังต&อไปนี้
จธภ. 121 การฟšงและการพูดภาษาจีนระดับตJน
3 (3 – 0 – 6)
CBL 121 Elementary Chinese Listening and Speaking
ฝœกทักษะการฟšงและการพูดภาษาจีนระดับตJน การออกเสียง คำศัพทP ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็น ในชีวิตประจำวัน
A practice of speaking and listening skills focusing on pronunciation, vocabularies, basic
sentences and conversations for expressing ideas in daily life.
จธภ. 222 การฟšงและการพูดภาษาจีนระดับกลาง
3 (3 – 0 – 6)
CBL 222 Intermediate Chinese Listening and Speaking
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จธภ.121 หรือไดJรับการอนุมัติจากคณบดี
ฝœกฝนทักษะการฟšงและการพูดภาษาจีนระดับกลาง เพื่อการอภิปรายในหัวขJอที่หลากหลาย
A practice of listening and speaking skills for discussion in various situations.

3.2 ชื่อ นามสกุล ตำแหนHง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย2ประจำหลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.2.1 อาจารย2ประจำหลักสูตร
3.2.2 อาจารย2ผู4สอน (อาจารย2ประจำ)
อาจารยPประจำจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และภาควิชา/คณะอื่น
3.2.3 อาจารย2ผู4สอน (อาจารย2พิเศษ)

