
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

Bachelor of Business Administration Program in International Business Management 

  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต  

 

 โครงสรางหลักสูตร 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร              135 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ         9 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ        21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต  

 - กลุมวิชาแกน      48 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ      27 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก      24 หนวยกิต  

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

  

รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน ( 48 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี  

บช. 200      การบัญชีธุรกิจ                                                                         

AC 200       Business Accounting 

3 (2 – 2 – 5) 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร  

ศศ. 203      เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                                                  

EC  203      Introduction to Economics 

3 (3 – 0 – 6) 

 

กลุมวิชากฎหมาย  

กม. 102      กฎหมายธุรกิจ                                                                          

LA  102      Business Law 

3 (3 – 0 – 6) 

 

กม. 301      การภาษีอากร                                                                           

LA  301      Taxation 

3 (3 – 0 – 6)  

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ  

คณ. 102     คณิตศาสตรธุรกิจ                                                                        

MA 102      Business Mathematics 

3 (2 – 2 – 6)  

 

บธ. 207      การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ                                    

BA 207       Statistical Analysis for Business Decisions 

3 (2 – 2 – 5)   

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ  

จก. 111      การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย                                                                          

MG 111      Organization and Human Resource Management 

3 (3 – 0 – 6) 

 

กง. 212       การเงินธุรกิจ                                                                             

FI  212        Business Finance 

3 (3 – 0 – 6)   
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กง. 222       การบัญชีบริหาร                                                                          

FI  222        Managerial Accounting 

3 (2 – 3 – 6)  

 

ตล. 101       หลักการตลาด                                                                                 

MK 101       Principles of Marketing 

3 (3 – 0 – 6) 

 

จก. 212       การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน                                               

MG 212       Production and Operations Management 

3 (3 – 0 – 6)   

 

จก. 222       การเปนผูประกอบการและการพฒันาธุรกิจ                              

MG 222       Entrepreneurship and Business Development 

3 (3 – 0 – 6) 

 

จก. 429       การจัดการเชิงกลยุทธ                                                    

MG 429       Strategic Management 

3 (3 – 0 – 6)                     

กลุมวิชาภาษา                                                                     

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาดังตอไปนี ้  

อก. 014  

EN 014        

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก   

English for Exploring the World                                                   

3 (3 – 0 – 6) 

 

อก. 331    

EN 331         

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัต ิ

Practical Business English                                  

3 (3 – 0 – 6)                                 

อก. 332 

EN 332              

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ   

Professional Business English                                  

3 (3 – 0 – 6) 

จธภ.111       

CBL 111       

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารระดับตน     

Elementary Chinese for Communication                            

3 (3 – 0 – 6) 

จธภ.213     

CBL 213         

ภาษาจนีธุรกิจระดับตน       

Elementary Business Chinese                           

3 (3 – 0 – 6) 

จธภ.314  

CBL 314            

ภาษาจนีธุรกิจระดับกลาง     

Intermediate Business Chinese                                       

3 (3 – 0 – 6) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ ( 27 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

ธป. 321 

IB  321 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                                                             

International Business Management 

3 (3 – 0 – 6) 

 

ธป. 322 

IB  322 

การจัดการทางการเงินระหวางประเทศ                                                      

International Financial Management 

3 (3 – 0 – 6) 

 

ธป. 323 

IB  323 

กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ                                                             

International Marketing Strategies 

3 (3 – 0 – 6) 

 

ธป. 324 

IB  324 

การจัดการองคการตางวัฒนธรรม 

Cross Cultural Organization Management 

 

3 (3 – 0 – 6) 
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ธป. 422 

IB  422 

การวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ  

International Business Research 

3 (3 – 0 – 6) 

ธป. 423 

IB  423 

ธป. 426 

IB 426 

ธป. 430 

IB  430 

ธป. 439 

IB  439 

สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

Seminar in International Business Management 

การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ     

International Supply Chain and Logistics Management 

การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

International Human Resource Management 

เทคโนโลยสีำหรับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

Technology for International Business Management 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ( 24 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง 

ธป. 325       ประสบการณธุรกิจตางประเทศ 3 (0 – 9 – 5) 

IB   325       Global Business Experience 

ธป. 421 เศรษฐศาสตรและนโยบายการคาระหวางประเทศ                                             3 (3 – 0 – 6)  

IB  421 International Economics and Trade Policies  

ธป. 424 พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

IB   424 Consumer Behavior in Global Market  

ธป. 425 การจัดการผลิตภัณฑและราคาระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

IB   425 International Product and Price Management  

ธป. 427 การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

IB   427 International Integrated Marketing Communication  

ธป. 428   กลยุทธชองทางการจัดจำหนายระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

IB   428 International Distribution Strategies  

ธป. 429 การบัญชีและภาษีระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

IB   429 International Accounting and Taxation 

ธป. 431 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

IB   431 Legal Issues in International Business  

ธป. 432 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟค 3 (3 – 0 – 6)  

IB   432 International Business in Asia-Pacific Countries  

ธป. 433 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศยุโรป 3 (3 – 0 – 6)  

IB   433 International Business in European Countries 

ธป. 434 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศลาตนิอเมริกา 3 (3 – 0 – 6)  

IB   434 International Business in Latin American Countries 
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ธป. 435 การจัดการกลยุทธระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6)  

IB   435 International Strategic Management  

ธป. 436 การจัดการกลุมหลักทรัพยและการลงทุนระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

IB   436 International Investment and Portfolio Management  

ธป. 437 ประเด็นสำคัญในปจจุบนัทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6)  

IB   437 Current Issues in International Business Management 

ธป. 438 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 (0 – 6 – 6) 

IB   438 Independent Study  

ธป. 440  การฝกงานทางดานธุรกิจระหวางประเทศ 3 (0 – 9 – 0)  

IB   440  International Business Internship 

ธป. 442  การเปนผูประกอบการระดับโลก 3 (3 – 0 – 6)  

IB   442  Global Entrepreneurship  

ธป. 443  การติดตอสื่อสารและการเจรจาขามวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6)  

IB   443  Cross Cultural Communication and Negotiations  

ธป. 444  ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศตะวันออกกลาง 3 (3 – 0 – 6) 

IB   444 International Business in Middle Eastern Countries 

ธป. 445 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศแอฟริกา 3 (3 – 0 – 6)  

IB   445 International Business in African Countries 

ธป. 446 การจัดทำแผนธุรกิจระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

IB   446 Developing an International Business Plan 

กง. 325  การเงินเพื่อการนำเขาและสงออก  3 (3 – 0 – 6)  

FI   325   Import - Export Financing     

บธ. 325 การฝกงานดานผูประกอบการ 3 (0 – 9 – 0)  

BA  325  Entrepreneurial Internship  

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6)  

CO 301 Pre-Cooperative Education 

จก. 430  สหกิจศึกษา 9 (0 – 35 – 0)  

MG 430 Cooperative Education 

จก. 417 ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ                                                                  3 (3 – 0 – 6) 

MG  417 Business Professional Skills 

ธป. 472 สัมมนาธุรกิจจนี 3 (3 – 0 – 6) 

IB   472 Seminar in Business Issues 

ธป. 448 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม                                          3 (3 – 0 – 6) 

IB   448 International Business in Emerging Countries 
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ธป. 449 ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม                                                                   3 (3 – 0 – 6) 

IB   449 Global Business and Innovation 

ธป. 450 การจัดการสงออกและนำเขา                                                                    3 (3 – 0 – 6)  

IB   450  Export-Import Management 

ธป. 451  เอกสารการคาระหวางประเทศ                                                                  3 (3 – 0 – 6)  

IB   451  International Trade Documents 

ธป. 452  พิธีการศุลกากร                                                                                     3 (3 – 0 – 6)  

IB   452  Customs Systems 

ธป. 453 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน                                                  3 (3 – 0 – 6)  

IB   453 International Business in ASEAN Countries 

ธปจ.181 จีนในโลกยุคใหม                                                                                   3 (3 – 0 – 6) 

IBC  181 China in New Era     

ธปจ.182  วัฒนธรรมการคาจนี  3 (3 – 0 – 6) 

IBC  182 Chinese Business Culture 

ธปจ. 283 ขอมูลเชิงลึกผูบริโภคจนี 3 (3 – 0 – 6) 

IBC  283 Chinese Consumer Insights 

ธปจ. 284 กระบวนการทางการคาระหวางประเทศจีน  3 (3 – 0 – 6) 

IBC  284 China International Trade Process 

ธปจ. 385   กลยุทธการตลาดจีนในตลาดโลก 3 (3 – 0 – 6) 

IBC  385 China Market Strategy in Global Market 

ธปจ. 386   การคาและการลงทุนในจีน 3 (3 – 0 – 6) 

IBC  386 Trade and Investment in China 

ธปจ. 487 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

IBC  487 China Digital Content Marketing 

ธปจ. 488   การเปนผูประกอบการสูธุรกิจจนี  3 (3 – 0 – 6) 

IBC  488   Entrepreneurship for China Business 

 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือเลือก

เรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

จธภ. 121 การฟงและการพูดภาษาจนีระดบัตน 3 (3 – 0 – 6)  

CBL 121      Elementary Chinese Listening and Speaking   

จธภ. 222     การฟงและการพูดภาษาจนีระดบักลาง 3 (3 – 0 – 6)  

CBL 222      Intermediate Chinese Listening and Speaking   
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หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกันระหวาง

นักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

คำอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเร่ืองที่สนใจ เร่ืองที่เปนความชอบและแรงผลักดันสวนตัว

ของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนดวยวิธี

เชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give informative 

self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well as how to 

express opinions about general issues.  Enhance language skills-speaking, listening, reading, and writing—

through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเข ียนประโยคและสำนวนที ่ใช เป นประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธ ทางส ังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และการ

สื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living and 

working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication skills 

and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเครื่องมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 

life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลกและ

สังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อพรอมปรับตัวอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and freedom 

associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in current 

times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live peacefully and 

happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions of the 

environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การร ู  เท าท ัน รวมถึงการประยุกตใช เทคโนโลยีและนว ัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการ

ใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and applications 

aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and innovation 

affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection as a result 

of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื่องสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 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, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how to depict their 

imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to create 

value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการลงทุน 

รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคมเปนสำคัญ 

เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision making, 

including personal finance management and sustainable development and personal finance literacy, with 

special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to highlight key 

issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 
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entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership 

skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a 

team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200  การบัญชีธุรกิจ          3 (2 – 2 – 5) 

AC  200  Business Accounting 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที ่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชนสำหรับ

ธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี 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. 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203  เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EC 203  Introduction to Economics 

ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับปรากฎการณทางเศรษฐกิจใน ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนดราคา

สินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบของรายไดประชาชาติ การเงิน การคลัง การ

ติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

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.  
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กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102  กฎหมายธุรกิจ         3 (3 – 0 – 6) 

LA  102  Business Law  

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคกร

ธุรกิจ ข้ันตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเร่ือง เชน สัญญาซื้อขาย 

สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

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  

 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บภาษี

อากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงิน

ไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี

ประเภทตาง 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. 

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102  คณิตศาสตรธุรกิจ        3 (2 – 2 – 6) 

MA 102   Business Mathematics   

 ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและต่ำสุดของ

ฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรู

เรื่องอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี

และการประยุกต 

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.  
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บธ. 207  การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธรุกิจ     3 (2 – 2 – 5) 

BA 207  Statistical Analysis for Business Decisions   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เก่ียวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน การประมาณ

คา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐานดวย

สถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

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.  

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

จก. 111    การจัดการองคการและทรัพยากรมนษุย                                         3 (3 – 0 – 6) 

MG 111    Organization and Human Resource Management 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูงใจ  

การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภายในองคการ  โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

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  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200   

ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจเพื่อให

บรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา ลูกหนี้การคา 

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การคำนวณตนทุน

ของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา  

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-
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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   

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 และ กง. 212   

ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝาย 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         3 (3 – 0 – 6) 

MK 101   Principles of Marketing  

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที่และบริการของตลาดชนิดตางๆ  

การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการจำหนาย การ

วิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาดและ

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

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  การจัดการงานผลิตและการดำเนนิงาน      3 (3 – 0 – 6) 

MG 212  Production and Operations Management  

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกผลิตภณัฑ 

การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง 

ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decision-

making process on product selection, finding a location, plant and office layout, planning capacity, 

production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services. 
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จก. 222   การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ                3 (3 – 0 – 6) 

MG 222   Entrepreneurship and Business Development  

วิชาบังคับกอน : สอบได จก.111  

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาสทาง

ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการ

กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

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  การจัดการเชิงกลยุทธ                   3 (3 – 0 – 6) 

MG 429  Strategic Management   

วิชาบังคับกอน : สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

          ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยทุธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการที่

สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ  

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.    

 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014  ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก       3 (3 – 0 – 6) 

EN 014  English for Exploring the World  

           พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทัง้ในและนอกหองเรียน รวมทั้ง

ฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

           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 
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in a language laboratory will allow the students to improve their listening and speaking skills in different 

situations. 

 

อก. 331  ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัต ิ       3 (3 – 0 – 6) 

EN 331   Practical Business English  

           เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการขอ

ขอมูลการสั่งซื้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคกร เปนตน 

          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  

เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื่อนำไปใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ 

ตาง ๆ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคาและบริการ เปน

ตน 

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  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับตน       3 (3 – 0 – 6) 

CBL 111  Elementary Chinese for Communication 

 ศึกษาคำศัพทภาษาจีน 600 คำ วลีและโครงสรางภาษาจีนระดับตน ฝกฝนทักษะฟง พูด อาน 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 ภาษาจีนธุรกิจระดับตน        3 (3 – 0 – 6) 

CBL 213 Elementary Business Chinese  

 ศึกษาคำศัพท ภาษาจ ีน 1200 คำ วล ีและโครงสร างภาษาจ ีนธ ุรก ิจ ฝ กฝนทักษะฟง พ ูด อ าน เข ียน  

ในสถานการณการสื่อสารเชิงธุรกิจระดับตน 

 A study of elementary business Chinese 1200 words, phrases, grammatical structures.  

A practice of listening, speaking, reading and writing skills in business situations.  
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จธภ.314 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง        3 (3 – 0 – 6) 

CBL 314 Intermediate Business Chinese  

วิชาบังคับกอน: สอบได จธภ.213 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบด ี

ศึกษาคำศัพทภาษาจีน 1850 คำ วลี และโครงสรางภาษาจีนระดับกลาง ฝกฝนทักษะฟง พูด อาน เขียน  

ในสถานการณการสื่อสารเชิงธุรกิจที่หลากหลาย 

A study of intermediate business Chinese 1850 words, phrases, grammatical structures.  

A practice of listening, speaking, reading and writing skills in various business situations. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ ( 27 หนวยกิต) 

ธป. 321  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

IB  321  International Business Management  

 ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการทางธุรกิจระหวางประเทศ ความเปนโลกาภิวัตน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ที่สำคัญ การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหและศึกษาถึงปจจัยที่

สงผลตอความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายและกฎระเบียบทางธุรกิจ

ระหวางประเทศ รวมถึง รูปแบบการคาการลงทุน การวางแผนกลยุทธทางการตลาด วิธีการในการเขาสูตลาดตางประเทศ 

การจัดการทางการเงิน การจัดการหวงโซอุปทานและการบริหารทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ตลอดจนปญหาหรือ

ขอจำกัดในการทำธุรกิจและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

 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  การจัดการทางการเงนิระหวางประเทศ                         3 (3 – 0 – 6) 

IB  322  International Financial Management 

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการบริหารการเงินระหวางประเทศ โครงสรางเงินทุนและตนทุนเงินทุนใน

ตางประเทศ แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินทุนระหวางประเทศ หลักเกณฑการระดมทุนของบริษัทขามชาติ ระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ และปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดการทางการเงินระหวาง

ประเทศ รวมถึงศึกษาวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหวางประเทศ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจ

ลงทุน วิธีการโอนเงินระหวางประเทศ การใชธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศผานทางออนไลน และการวิเคราะหปญหา

ทางการเงินระหวางประเทศ 

 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 



17 

 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

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  กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ                3 (3 – 0 – 6) 

IB  323  International Marketing Strategies 

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการดำเนินงานทางการตลาดระหวางประเทศ บทบาทของสภาพแวดลอม

ทางการตลาดระหวางประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภค โอกาสและอุปสรรค

ทางการตลาดระหวางประเทศ การวิจัยทางการตลาดระหวางประเทศ การแบงสวนตลาด การกำหนดกลุมเปาหมาย การ

กำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ การกำหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด การสรางคุณคา การบริหารตราสินคา วิธีการเขาสู

ตลาดตางประเทศ การจัดระบบขอมูล การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาด รวมถึงการวางแผนการจัด

องคกร การบริหารและการควบคุมทางการตลาดระหวางประเทศ 

 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  การจัดการองคการตางวัฒนธรรม                3 (3 – 0 – 6) 

IB   324  Cross Cultural Organization Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได ธป. 321 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความมีอิทธิพลของวัฒนธรรม รูปแบบและความแตกตางของวัฒนธรรม 

วิวัฒนาการและการหลอมรวมทางวัฒนธรรม และทฤษฎีในการบริหารจัดการองคกรที่อยูภายใตสภาพแวดลอมที่มีความ

แตกตางทางดานวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด และทัศนคติของผูบริหาร ผูใตบังคับบัญชาและทีมงานขามชาติ รวมถึง

รูปแบบการบริหารความขัดแยงจากความแตกตางทางวัฒนธรรม การวิเคราะหการจัดการองคกรเชิงกลยุทธ การวิเคราะห

พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารองคกรธุรกิจระหวางประเทศและพฤติกรรมของผูบริโภคบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน 

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. 
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ธป. 422  การวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ               3 (3 – 0 – 6)  

IB   422  International Business Research 

วิชาบังคับกอน : สอบได บธ. 207 และ ธป. 321 

 ศึกษาแนวคิดและขั ้นตอนการทำวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหวางประเทศที ่ประกอบดวย ที ่มาและ

ความสำคัญ การกำหนดปญหา วัตถุประสงค ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั

ที่เก่ียวของ การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การกำหนด

ประชากรและการสุมตัวอยาง แหลงและวิธีในการเกบ็รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผล การนําเสนอขอมูลและการ

จัดทํารายงานการวิจัย ตลอดจนการเขียนโครงรางงานวิจัย การเขียนอางอิง และจริยธรรมในการวิจัยทางธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

 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  สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                         3 (3 – 0 – 6)  

IB   423  Seminar in International Business Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได วชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

 ศึกษาประเด็น เหตุการณและปญหาสำคัญในปจจุบันที่มีผลตอการจัดการทางธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศกึษา

แนวคิด วิธีการในการแกปญหาและกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการทางธุรกิจระหวางประเทศ ทั้ง

ทางดานการวางแผนการตลาด การจัดการองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดการทางการเงิน ขอบังคับทาง

กฎหมาย การกีดกันทางการคา ตลอดจนเทคโนโลยี โดยนักศึกษาตองนำความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวาง

ประเทศจากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกตใชในการแกไขปญหาซึ่งอยูในรูปของกรณีศึกษาและสามารถอภิปรายในประเด็น

ทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

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. 
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สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

ธป. 426  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ     3 (3 – 0 – 6)  

IB  426   International Supply Chain and Logistics Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ตล. 101 และ ธป. 321 

ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญของการบริหารหวงโซอุปทานและการจัดสงระหวางประเทศ รวมถึง

แนวโนมของสถานการณและการใชประโยชนของเสนทางสำคัญ การวางแผน การออกแบบ การพยากรณและการบริหารคำ

สั่งซื้อ การจัดซื้อ การผลิต การสงมอบ การขนสง การประกันภัย การบริหารสินคาคงคลัง คลังสินคา การบรรจุภัณฑ การ

จัดการวัสดุ การคืนสินคา การควบคุมและขอจำกัดของระบบหวงโซอุปทาน งานบริการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการจัดสงระหวาง

ประเทศ และการคาชายแดน 

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  การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ    3 (3 – 0 – 6) 

IB   430  International Human Resource Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ  ความแตกตางของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยภายในประเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ รวมถึงกระบวนการในการวาง

นโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติตั้งแตกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ การ

ฝกอบรม การพัฒนา การรักษา แรงงานสัมพันธ จนถึงการพนจากงาน ตลอดจนรูปแบบของสัญญาการจางงาน การบริหาร

คาตอบแทน บทบาทของผูบริหาร การติดตอสื่อสาร และการบริหารทีมงานขามชาติใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ขององคกร 

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. 
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สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

ธป. 439  เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3 (3 – 0 – 6) 

IB   439  Technology for International Business Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื ่อการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ความสำคัญและบทบาทของ

เทคโนโลยีที่มีตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยเนนการบริหารเทคโนโลยี ตั้งแตการแสวงหาเทคโนโลยี การตัดสินใจ

เลือกใชและการประเมินความคุมคาของเทคโนโลยีที่จะนำมาใชในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาถึงวิธีทำ

การคาระหวางประเทศดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชองทางการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศผานทางออนไลน การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

 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. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ( 24 หนวยกิต) 

ธป. 325  ประสบการณธุรกิจตางประเทศ                           3 (0 – 9 – 5)      

IB   325  Global Business Experience 

วิชาบังคับกอน : สอบได จก. 111 และ ธป. 321 

 ศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศ เศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรมขามชาติและกลยุทธ 

การดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยเรียนรูจากประสบการณจริง จากการศึกษาและดูงานในตางประเทศ หรือใช

กรณีศึกษาจริงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการรับฟงบรรยายจากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิที ่มี

ประสบการณตรง ซึ่งจะมีการมอบหมายใหทำโครงการหรือรายงานตามหัวขอที่สอดคลองและหรือการเขารวมในโครงการ

พิเศษซึ่งเปนความรวมมือระหวางสาขาวิชากับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณทางธุรกิจและเม่ือสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะตองจัดทำรายงานและนำเสนอ 

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. 



21 
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ธป. 421  เศรษฐศาสตรและนโยบายการคาระหวางประเทศ                                  3 (3 – 0 – 6)  

IB 421    International Economics and Trade Policies 

 ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ปจจัยพื้นฐานที่นำไปสูการคาระหวางประเทศและผลตางๆ  

ที่ตามมาจากการทำการคาระหวางประเทศ ไมวาจะเปนผลทางดานการผลิต ราคาสินคา การใชทรัพยากรของประเทศ และ

ราคาปจจัยการผลิต ตลอดจนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ทางการคาระหวางประเทศ ดุลการคา ดุลการชำระเงิน ระบบ

ภาษี กลไกระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ขอจำกัดทางการคาระหวางประเทศ การรวมกลุมการลงทุนระหวาง

ประเทศ การรวมตัวทางดานเศรษฐกิจของกลุมประเทศตางๆ บทบาทและความสำคัญของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

           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  พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ                      3 (3 – 0 – 6) 

IB  424  Consumer Behavior in Global Market 

วิชาบังคับกอน : สอบได ตล. 101 และ ธป. 321 

 ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ตระหนักในบทบาทของสภาพแวดลอมทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง กฎหมาย และสภาพแวดลอมทางการตลาดอื่นๆ ที่สงผลใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมผูบริโภค ในดานการ

เรียนรู การรับรู ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินคา รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมผูบริโภคกลุมตาง 

ๆ ทั่วโลกที่มีผลตอการแบงสวนตลาด การกำหนดกลุมเปาหมาย การวางตำแหนงทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 

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. 
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สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

ธป. 425  การจัดการผลิตภัณฑและราคาระหวางประเทศ   3 (3 – 0 – 6) 

IB  425   International Product and Price Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ตล. 101 และ ธป. 321 

 ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของนโยบายผลิตภัณฑและราคาระหวางประเทศ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ การบริหารตราสินคา บรรจุภัณฑ และฉลากใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาตางประเทศของธุรกิจและ

ลักษณะการดำเนินงานของ Global Brand วงจรชีวิตผลิตภัณฑตางประเทศ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ปญหาการ

ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบผลติภัณฑในประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายและเทคนิคในการ

ตั้งราคาผลิตภัณฑภายใตขอจำกัดทางดานการเมือง กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของตางประเทศ 

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  การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ     3 (3 – 0 – 6) 

IB  427  International Integrated Marketing Communication 

วิชาบังคับกอน : สอบได ตล. 101 และ ธป. 321 

 ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของการสงเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ การวางแผน 

การจัดการ และการออกแบบสวนประสมการสงเสริมการตลาดอันประกอบไปดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การ

สงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดผานทางสื่อออนไลน ใหสอดคลองกับผูบริโภค

ภายใตขอจำกัดทางดานวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายและปญหาอื่น ๆ ที่ธุรกิจระหวางประเทศจะตองเผชิญในการบริหาร

การสงเสริมการตลาดในประเทศตาง 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. 
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สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 

ธป. 428  กลยุทธชองทางการจัดจำหนายระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

IB  428   International Distribution Strategies 

วิชาบังคับกอน : สอบได ตล. 101 และ ธป. 321 

 ศึกษาทฤษฎี กลยุทธ ขอดีและขอเสียของวิธีการเขาสูตลาดตางประเทศในแตละประเภท ไดแก การสงออก  การ

ลงทุนทางตรง การรวมทุน การใชตัวแทนจำหนายและบริษัทการคา ธุรกิจสิทธิบัตรในการดำเนินการ แฟรนไชส สัญญาจาง

ผลิต การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมไปถึงการศึกษาบทบาทและหนาที่ขององคกรที่เก่ียวของกับการบริหารชองทางการจัด

จำหนายระหวางประเทศ ขั้นตอนการบริหารชองทางการจัดจำหนาย ตั้งแตการกำหนดทางเลือกที่เปนไปได การประเมิน

ทางเลือก การจูงใจ การจัดการความขัดแยงและการประเมินประสิทธิภาพของชองทางการจัดจำหนาย 

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   การบัญชีและภาษีระหวางประเทศ       3 (3 – 0 – 6) 

IB  429    International Accounting and Taxation 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาระบบมาตรฐานทางบัญชีของตางประเทศ กฎ ขอบังคับและวิธีการทำบัญชีสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 

การจัดทำงบการเงินรวม อิทธิพลของอัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราภาษีระหวางประเทศตอการจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

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  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ   3 (3 – 0 – 6)  

IB  431   Legal Issues in International Business 

วิชาบังคับกอน : สอบได กม. 102 และ ธป. 321 

 ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ  ที่ตองปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศโดยเปนกฎหมาย ขอบังคับ ขอตกลง 

และกรอบการดำเนนิธุรกิจขององคกรการคาโลก (WTO) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทนุระหวางประเทศ เชน วิเทศธนกิจทาง

การเงินระหวางประเทศ การประกันภัยสินคาและการบังคับตามสัญญาทางการคาระหวางประเทศ การคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา เปนตน 

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 
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(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   ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟค         3 (3 – 0 – 6) 

IB  432   International Business in Asia-Pacific Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได  ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟค โดยเนนถึงการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

สถานการณทางธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศโอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศในแถบ

เอเชียแปซิฟค ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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   ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศยุโรป          3 (3 – 0 – 6)  

IB   433   International Business in European Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศยุโรป โดยเนนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณทาง

ธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศในยุโรป  ตลอดจน

แนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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   ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศลาตินอเมริกา   3 (3 – 0 – 6)  

IB  434    International Business in Latin American Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ มประเทศลาตินอเมริกา โดยเนนถึงการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

สถานการณทางธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศใน

ลาตินอเมริกา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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. 
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ธป. 435   การจัดการกลยุทธระหวางประเทศ   3 (3 – 0 – 6) 

IB   435   International Strategic Management  

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจธุรกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย สำหรับการดำเนินธุรกิจระหวาง

ประเทศ การประเมินสถานการณและสิ่งแวดลอม การวางแผน การกำหนดนโยบายและกลยุทธตางๆ เกี่ยวกับการดำเนิน

ธุรกิจระหวางประเทศ ในดานการตลาด การบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย การเงิน และการผลิต รวมทั้งการควบคุม

ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายทางธุรกิจ โดยนักศึกษาจะตองสามารถประยุกตใชทฤษฎีที่ไดศึกษามาใชกับกรณีศึกษา  

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   การจัดการกลุมหลักทรัพยและการลงทุนระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6)  

IB   436   International Investment and Portfolio Management  

วิชาบังคับกอน : สอบได กง. 212  และ ธป. 321 

 ศึกษาโครงสราง บทบาทและการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศที ่พัฒนาแลวและประเทศที ่เกิดใหม (Emerging countries) ตลอดจนเทคนิคการประเมินและการวิเคราะห

หลักทรัพย การจัดการจัดกลุมหลักทรัพย  

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   ประเด็นสำคัญในปจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

IB   437   Current Issues in International Business Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาประเด็นและขาวสารตางๆ ทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศที่นาสนใจในปจจุบัน ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางธุรกิจในตางประเทศ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหมเพื่อสามารถนำมาประยุกตกับ

ธุรกิจระหวางประเทศใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน  

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. 
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ธป. 438   การศึกษาเฉพาะบุคคล   3 (0 – 6 – 6) 

IB   438   Independent Study 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาคนควา หรือทำวิจัยในวิชา หรือหัวขอที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในหัวขอที่นักศึกษา

สนใจภายใตคำปรึกษา และดแูลจากอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา 

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   การฝกงานทางดานธุรกิจระหวางประเทศ  3 (0 – 9 – 0) 

IB   440   International Business Internship  

วิชาบังคับกอน : สอบได กลุมวิชาดานเฉพาะ-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

 ฝกปฏิบัติงานจริงในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในองคกรธุรกิจที่ไดรับการอนุมัติจาก

ภาควิชา โดยฝกงานเปนจำนวนไมนอยกวา 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   การเปนผูประกอบการระดับโลก  3 (3 – 0 – 6) 

IB   442   Global Entrepreneurship 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาวิธีการสรางและพัฒนาธุรกิจของตัวเองใหกาวสูตลาดโลก โดยมุงเนนเรื่องการเขาสูตลาดตางประเทศ การ

สรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจของตัวเอง พรอมกับศึกษาแงมุมและคุณสมบัติของการเปน

ผูประกอบการระดับโลก กระบวนการของการเปนผูประกอบการระดับโลก การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ การวิเคราะห

โอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจระดับโลก และความรับผิดชอบตอสังคมในระดับโลก  

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. 
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ธป. 443    การติดตอสื่อสารและการเจรจาขามวฒันธรรม   3 (3 – 0 – 6) 

IB   443    Cross Cultural Communication and Negotiations  

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ กลยุทธ และเทคนิคเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารและการเจรจากับบุคคลที่มาจากตาง

วัฒนธรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดวยวิธีการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ 

การจำลองเหตุการณ เปนตน  

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   ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศตะวนัออกกลาง   3 (3 – 0 – 6) 

IB   444   International Business in Middle Eastern Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดยเนนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

สถานการณทางธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศใน

ตะวันออกกลาง ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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    ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศแอฟริกา   3 (3 – 0 – 6) 

IB  445     International Business in African Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศแอฟริกา โดยเนนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณทาง

ธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศในแอฟริกา ตลอดจน

แนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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. 
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ธป. 446    การจัดทำแผนธุรกิจระหวางประเทศ   3 (3 – 0 – 6) 

IB  446     Developing an International Business Plan 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

ศึกษาความสำคัญและวัตถุประสงคของการจัดทำแผนธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ

ระหวางประเทศที่ประกอบไปดวยการศึกษาและวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การระบุประเทศเปาหมาย ขอมูลพฤติกรรม

ผูบริโภคของคนในประเทศเปาหมาย และสวนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแผนธุรกิจ โดยนักศึกษาตองนำความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศจากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกตใชในการวินิจฉัยปญหา วิเคราะหสถานการณ และ

การวางแผนกลยุทธในแผนธุรกิจ 

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    การเงินเพื่อการนำเขาและสงออก   3 (3 – 0 – 6) 

FI  325     Import - Export Financing 

วิชาบังคับกอน : สอบได กง. 212 

ศึกษาบทบาท รูปแบบ วิธีการดำเนินการของสถาบันการเงินในการใหบริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อการนำเขา

และสงออก พรอมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

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     การฝกงานดานผูประกอบการ  3 (0 – 9 – 0) 

BA 325     Entrepreneurial Internship  

วิชาบังคับกอน : สอบไดกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี  

 ศึกษาจิตวิญญาณของผูประกอบการ ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหมๆ การจัดตั้ง

องคการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ และหาแนวทางในการแกปญหา โดยนักศึกษา

จะตองฝกงานในโครงการฝกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของคณาจารยที่ปรึกษาโครงการ หรือฝกงานในองคการ

ตางๆ เปนจำนวนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตองจัดทำรายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน 

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 
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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      

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ อาทิ 

การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนาทักษะในการ

สื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิดอยาง

สรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน 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  

วิชาบังคับกอน : สอบได สศ. 301 และกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา  

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางให

นักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงการ

ทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากอาจารย

ที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองจัดทำบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระหวางการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

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. 
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จก. 417   ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ                                       3 (3 – 0 – 6) 

MG 417   Business Professional Skills 

 ศึกษาและฝกฝนทักษะตางๆ ที่จำเปนตอการเสริมสรางบุคลิกภาพของความเปนนักธุรกิจมืออาชีพ อาทิ การพัฒนา

บุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธ มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดตอสื่อสารทางธุรกิจ และ 

เทคนิคการนำเสนออยางมืออาชีพ 

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   ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม     3 (3 – 0 – 6) 

IB 448     International Business in Emerging Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุ มประเทศตลาดเกิดใหม โดยเนนถึงการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

สถานการณทางธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศตลาด

เกิดใหม ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษา 

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 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ และกลยุทธที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม การบริหารทีมนักวิจัยและพัฒนา ไป

จนถึงนโยบายการจัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ และเพื่อพัฒนาธุรกิจ

ใหสามารถเขาสูตลาดโลก ตลอดจนสามารถอยูรอดและแขงขันในตลาดโลกได 

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. 
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ธป. 450 การจัดการสงออกและนำเขา       3 (3 – 0 – 6) 

IB   450 Export-Import Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

ศึกษาถึงหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนเพื่อการสงออกและนำเขา กระบวนการตัด สินใจเลือกตลาดและสินคา 

กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการสงออกและนำเขา การทำสัญญาซื้อขาย เงื่อนไขการสงมอบสินคา การ

ชำระเงิน สินเชื ่อเพื ่อการสงออกและนำเขา พิธีการศุลกากร และการจัดการเอกสารการสงออกและนำเขาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

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 เอกสารการคาระหวางประเทศ       3 (3 – 0 – 6) 

IB   451 International Trade Documents 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาถึงเอกสารการคาสำหรับการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ อาทิ เอกสารการนำเขา เอกสารการสงออก 

เอกสารการขนสง เอกสารการประกันภัย เอกสารธนาคาร ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนของเอกสารการคาระหวาง

ประเทศ รวมทั้ง Incoterms (International Commercial Terms) ลาสุด 

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 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

 ศึกษาระบบศุลกากร ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบศุลกากร มาตรการควบคุมทางศุลกากร พิธีการนำของ

เขา-สงของออก สิทธิประโยชนทางภาษีอากร พิธีการศุลกากรเฉพาะกรณีสิทธิประโยชนของการรับรองแหลงกำเนิด 

กระบวนการที่ใชดำเนินการในพิธีการศุลกากร และระบบ E-Customs กับกรมศุลกากร 

 Study of customs systems, customs laws and regulations, customs control measures, import-

export 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. 
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ธป. 453 ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน       3 (3 – 0 – 6) 

IB   453 International Business in ASEAN Countries 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 

ศึกษาการดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน โดยเนนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณทาง

ธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ โอกาสและอุปสรรคที่พบในแตละประเทศ ตลอดจนแนวทางแกไข

ปญหาดังกลาว การศึกษาจะเนนการเรียนรูจากกรณศึีกษา 

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 สัมมนาธุรกิจจนี                                                    3 (3 – 0 – 6) 

IB   472 Seminar in Business Issues 

วิชาบังคับกอน : สอบได ธป. 321 และ ธปจ. 181 

           ฝกทักษะการคิดวิเคราะห การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวของกับบริบทจีนใน

สภาวการณปจจุบัน 

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 

 ศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ

ระหวางประเทศของจีนในบริบทโลก 

 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 วัฒนธรรมการคาจีน            3 (3 – 0 – 6) 

IBC 182   Chinese Business Culture 

 ศึกษาวัฒนธรรมทางดานธุรกิจการคาไทย-จีนในบริบทตางๆ เชน วัฒนธรรมทางสินคา วัฒนธรรมทางการตลาด 

วัฒนธรรมในการจัดการองคกร วัฒนธรรมในการติดตอคาขายกับชาวจีน และประเด็นการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

  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. 
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ธปจ. 283 ขอมูลเชิงลึกผูบริโภคจีน        3 (3 – 0 – 6) 

IBC 283  Chinese Consumer Insights 

ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนในเเตละทองถ่ิน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคชาวจีน โดยผานการเรียนรูจากสื่อบทความภาษาจีนตางๆ  

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 กระบวนการทางการคาระหวางประเทศจีน      3 (3 – 0 – 6) 

IBC 284  China International Trade Process  

 ศึกษาขอมูลดานการคาระหวางประเทศ กระบวนการทางการคา ขอตกลงเเละเงื่อนไขการซื้อขายระหวางประเทศ

นานาชาติ การทำสัญญา การสั่งซื้อ บรรจุภัณฑ การชำระเงิน การขนสง การประกันการขนสงและการสงออกนำเขา เเละ

เอกสารที่เก่ียวของในการดำเนินการคาระหวางประเทศ เปนตน 

      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  กลยุทธการตลาดจนีในตลาดโลก       3 (3 – 0 – 6) 

IBC 385    China Market Strategy in Global Market 

 ศึกษาขอมูลการตลาดการคาของจีนและของโลก ศึกษาเเนวทางการจัดทำกลยุทธทางการคาที่มีความแตกตางกันใน

แตละประเทศ บทบาทการตลาดจีนที่มีตอเศรษฐกิจโลก 

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  การคาและการลงทนุในจีน       3 (3 – 0 – 6) 

IBC  386  Trade and Investment in China 

 ศึกษาระเบียบการคา กฎหมาย เงื ่อนไขที่เกี ่ยวของการกับลงทุน และกรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน  

รูปแบบธุรกิจของประเทศจีน ข้ันตอนการจัดตั้งบริษัท ระบบภาษี สัญญาวาจางแรงงาน เปนตน 

  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. 
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ธปจ. 487 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล        3 (3 – 0 – 6) 

IBC 487   China Digital Content Marketing  

 ศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาประเภทตางๆ การทำการตลาดโดยเนื้อหาที่อาศัยสื่อกลางอิเล็กทรอนกิส 

A study of China Digital content marketing in different types.  Students are assumed to practice 

marketing plan by utilizing electronic media. 

 

ธปจ. 488  การเปนผูประกอบการสูธุรกิจจีน         3 (3 – 0 – 6) 

IBC 488    Entrepreneurship for China Business 

 ศึกษาวิธีการสรางและพัฒนาธุรกิจของตัวเองใหกาวสูตลาดการคาจีน การสรางความสามารถในการแขงขันอยาง

ยั่งยืนใหกับธุรกิจของตัวเองและยกระดับผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมูลคาในตลาด พรอมกับศึกษาแงมุมและคุณสมบัติของการ

เปนผูประกอบการระหวางประเทศไทยจีน กระบวนการของการเปนผูประกอบการ การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ การ

วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมการคาธุรกิจในเศรษฐกิจไทยจีน 

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 หนวยกิต) 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือเลือกเรียนใน

รายวิชาดังตอไปนี ้

 

จธภ. 121 การฟงและการพูดภาษาจนีระดบัตน      3 (3 – 0 – 6) 

CBL 121  Elementary Chinese Listening and Speaking  

 ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนระดับตน การออกเสียง คำศัพท ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาเพื่อแสดงความ

คิดเห็น ในชีวิตประจำวัน 

 A practice of speaking and listening skills focusing on pronunciation, vocabularies, basic sentences 

and conversations for expressing ideas in daily life. 

 

จธภ. 222   การฟงและการพูดภาษาจนีระดบักลาง                3 (3 – 0 – 6) 

CBL 222   Intermediate Chinese Listening and Speaking   

วิชาบังคับกอน: สอบได จธภ.121 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบด ี

 ฝกฝนทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนระดับกลาง เพื่อการอภิปรายในหัวขอที่หลากหลาย 

 A practice of listening and speaking skills for discussion in various situations.  
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