
 

1 
 

- ฉบับร่าง - 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลกัสูตร  25440021100427 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in International 

Business 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ชื่อย่อ  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (International Business) 
ชื่อย่อ  B.B.A. (International Business) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  13 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน      30 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเฉพาะบังคับ      52 หน่วยกิต 
2.3) วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

 กิจกรรมพลศึกษา     1( - - ) 
 (Physical Education Activities) 
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 

1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร     13 หน่วยกิต 
- วิชาภาษาไทย         3( - - ) 
- วิชาภาษาอังกฤษ        9( - - ) 
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า     1( - - ) 

1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land) 
และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระสุนทรียศาสตร์ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาแกน      30 หน่วยกิต 
 03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3(3-0-6) 
   (Microeconomics) 
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 03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6) 
   (Macroeconomics) 
 03757112 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
   (Organization and Management) 
 03757122 สถิติธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Business Statistics) 
 03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Quantitative Analysis for Business) 
 03757231 กฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Business Law) 
 03758111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
   (Principles of Marketing) 
 03759211 การจัดการทางการเงิน I    3(3-0-6) 
   (Financial Management I) 
 03760101 หลักการบัญชี     3(3-0-6) 
   (Principles of Accounting) 
 03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ   3(3-0-6) 
   (Principles of Production and Operations) 
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2.2)  วิชาเฉพาะบังคับ     52 หน่วยกิต 
 03760201 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Accounting for Business Management) 

03760324 การบัญชีระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Accounting Systems) 
 03762211 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Trade Theory) 

03762212 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Business Management) 

         03762261*1  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
     (International Economic Geography) 

 03762321 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Financial Management) 
 03762322 การลงทุนระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Investment) 
 03762331 การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
   (Cross-Cultural Analysis and Management) 

       03762332 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Human Resource Management) 

03762333 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
   (Intercultural Business Communication) 
 03762342 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Marketing Management) 
 03762351 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  3(3-0-6) 
   (Export and Import Management) 
 03762361 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Business Environment) 
 03762362 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Trade Law) 
 03762431 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก    3(3-0-6) 
   (Global Business Strategies) 
 
 03762491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   (Basic Research Methods in International Business) 
 03762497 สัมมนา      1 
   (Seminar) 
 03762498 ปัญหาพิเศษ     3 

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
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   (Special Problems) 
2.3)  วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
03757221 การพยากรณ์ธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Business Forecast) 
03757321 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6) 
  (Management Information System) 
03757344 การจัดการค่าตอบแทน    3(3-0-6) 
  (Remuneration Management) 

 03757345 การพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) 
   (Organization Development) 

03757347  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
(Strategic Thinking Skill Development) 

 03757362 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   3(3-0-6) 
   (Real-Estate Business Management) 
 03757441 การส่งก าลังด้านการขนส่ง    3(3-0-6) 
   (Carrier Logistics) 
 03757443 การควบรวมกิจการ    3(3-0-6) 
   (Mergers and Acquisitions) 
 03758343 การจัดการการค้าปลีก    3(3-0-6) 
   (Retailing Management) 
 03758444 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต    3(3-0-6) 
   (Internet Marketing) 
 03762334*2 มาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Quality Standards) 

03762335* มารยาททางธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
(International Business Etiquette)  

 03762341 ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Distribution Channel) 
 03762352 การด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Business Operations) 
 03762353* ผู้ประกอบการระดับโลก    3(3-0-6) 
   (Global Entrepreneur) 
 03762363 การค้าข้ามชายแดน    3(3-0-6) 
   (Cross-Border Trade) 
 037623643 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
* เปิดรายวิชาใหม่ 
** ปรับปรุงรายวิชา 
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ในอาเซียน  
   (International Trade Business and Industry in ASEAN) 

03762432* การค้าในตลาดเกิดใหม ่    3(3-0-6) 
(Trade in Emerging Markets) 

03762433* การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Business Negotiation) 

03762453** การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   (International Air Transport Management) 
 03762463 สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Institutions and Politics) 
 03762464 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย   3(3-0-6) 
   (Industry and Trade in Asia) 
 03762465 อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป   3(3-0-6) 
   (Industry and Trade in Europe) 
 03762466 อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา  3(3-0-6) 
   (Industry and Trade in Africa) 
 03762467 อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ  3(3-0-6) 
   (Industry and Trade in North America) 
 03762468 อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้  3(3-0-6) 
   (Industry and Trade in South America) 

03762490 สหกิจศึกษา     6 
   (Cooperative Education) 
 
 03762496 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (Selected Topics in International Business) 
และให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

03754362 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 3(3-0-6) 
  (English for Global Business Communication) 
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Academic English for Business Management) 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (03) หมายถึง   วิทยาเขตศรีราชา 
เลขล าดับที่ 3-5 (762) หมายถึง   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง   ชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 0 หมายถึง   กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขา 
 1 หมายถึง   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและทฤษฎีทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2 หมายถึง   กลุ่มวิชาทางการเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ 
 3 หมายถึง   กลุ่มวิชาทางการจัดการระหว่างประเทศ 
 4 หมายถึง   กลุ่มวิชาทางการตลาดระหว่างประเทศ 
 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาทางการด าเนินการระหว่างประเทศ 
 6 หมายถึง   กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

9 หมายถึง   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และปัญหาพิเศษ 
 เลขล าดับที่ 8 หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

03762211 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Trade Theory) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03753111 และ 03753112 

ทฤษฎีของการค้าระหว่างประเทศ ผลประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการกระตุ้นส่งออก นโยบายการค้าของประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎี
วิกฤตการเงินระหว่างประเทศ 

Theories of international trade, gains from international trade, theory of 
economic coordination, international movements of labor and capital, theory 
of international trade policies, theory of encouraging exports, developing 
countries’ commercial policies, theory of international financial crisis. 

03762212 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  (International Business Management) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ 

หลักและทฤษฎีการค้า การลงทุน กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด การผลิต การเงินและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ 

   Management strategies of international business, analysis of business 
competition, trading principle and theories, investment, managerial activities, 
human resources management, marketing, production, finance, and international 
environment. 
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03762261*4 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
(International Economic Geography) 

รูปแบบต าแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่มทาง
อุตสาหกรรมและบริการ ความเชี่ยวชาญในการผลิตของภูมิภาคเทียบกับความเชี่ยวชาญของ
ประเทศ บทบาทของเมืองขนาดใหญ่ในฐานะกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาระดับภูมิภาค ภูมิภาคท่ีเสื่อมถอยและภูมิภาคเกิดใหม่ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประชากร การว่างงานและการก าหนดค่าจ้างแรงงานในระดับภูมิภาค การ
เคลื่อนย้ายแรงงานและทุนมนุษย์ระหว่างประเทศ บทบาทของการลงทุนทางตรงต่างประเทศ
ที่มีต่อรูปแบบความเชี่ยวชาญของโลก ผลกระทบของภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

The patterns of location of international economic activity. The 
formation of industrial and service clusters. Regional versus national 
specialization in production. Role of metropolis as the engines of innovation. 
Economic growth and regional development. Declining and emerging regions. 
Economic activities of population. Regional unemployment and wage 
determination. International labor mobility and human capital. Role of foreign 
direct investment in shaping the world patterns of specialization. The effects 
of geography and culture on international business. 

 
03762321 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Financial Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03759211 
  การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาดและสถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือในการปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ ทฤษฏีทาง
การเงินระหว่างประเทศ การพยากรณ์ค่าเงิน รวมทั้งการวัดและการจัดการกับความเสี่ยงของ
อัตราการแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ 

  International financial management, balance of payment, international 
financial markets and institutions, exchange rate system and foreign exchange 
tools, international financial theory, currency forecasting including 
measurement of interest rate risks and interest risks and foreign exchange rate. 

  

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
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03762322 การลงทุนระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Investment) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03759211 
  ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  เครื่องมือทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ ความส าคัญและวิธีการกระจายความเสี่ยง
การลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในการลงทุนระหว่างประเทศและ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยน 

  Difference of foreign cultures, international financial instrument, 
international financial market, international investment tare of return and risks, 
international instrument risks, international investment performance analysis and 
important issues involving currency exchange rates. 

03762331 การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Analysis and Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  ความหมายของวัฒนธรรม ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผู้น าในสภาพความแตกต่างทางเชื้อ

ชาติ อายุ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การจดัการในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  Definitions of culture. Theory of motivation. International leadership of 
various races, ages, ethics and social responsibility. Process of cultural changes 
among nations. Cultural conservation and its effects on international business 
management. Management in different cultural contexts. 

03762332 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (International Human Resource Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  กลยุทธ์และความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โครงสร้างและ

ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การฝึกอบรม และการ
ประเมินผลบุคลากรภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ 

  Strategies and differences in international human resource management. 
Structures and cultural differences in communication. Selection, development, 
training, and performance evaluation of personnel under internationally assigned 
work. 

03762333 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Intercultural Business Communication) 
  แนวคิดและองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมที่

มีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  กลยุทธ์ในการ
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ติดต่อสื่อสารและแก้ต่างระหว่างวัฒนธรรม ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม 

      Concepts and elements of communication. Social customs and cultures 
relating to intercultural business communication and establishing business 
relationship. Strategies in intercultural communication and advocacy. Internal 
and external factors affecting intercultural business communication. 

03762334*5 มาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Quality Standards) 
  แนวคิดและความส าคัญของมาตรฐาน และมาตรฐานคุณภาพ ความหมายและ

ประเภทของมาตรฐานอุตสาหกรรม ประโยชน์ของมาตรฐานคุณภาพ ความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ องค์กรมาตรฐานคุณภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ การสร้างและ
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
ระหว่างประเทศ 

Concepts and importance of standards and quality standards. Definition 
and categories of industrial standards. Benefits of quality standards. Difference 
among national, regional, and international quality standards. Quality standard 
organizations and related agencies. Procedures for International Quality 
Standards. Creating and improving international quality standards. Ethics 
related to international quality standards. 

  

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
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03762335*6 มารยาททางธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
(International Business Etiquette) 

ความหมายของมารยาททางธุรกิจ ความส าคัญของมารยาทการสื่อสาร ประเภทของ
การจัดงานแบบทางการและมืออาชีพ การวางแผนและการจัดงานในโอกาสส าคัญ การ
จัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ ประเภทของมารยาททางธุรกิจสมัยใหม่ ความหมายและ
ประเภทของจรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต ความส าคัญของมารยาท
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ มารยาททางธุรกิจในเอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างมารยาททางธุรกิจและจริยธรรมในการท างาน 

Definition of business etiquette. Importance of communication 
etiquette. Type of formal events and professional conduct. Planning and 
hosting important occasions. Dealing with challenges professionally. Types of 
modern business etiquette. Meaning and type of netiquette. Importance of 
international business etiquette. Business etiquette in Asia, Europe, Africa, North 
America and South America. The relationship between business etiquette and 
work ethics. 

03762341 ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (International Distribution Channel) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
  ความส าคัญและการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  การ

จัดการช่องทางการกระจายสินค้าข้ามวัฒนธรรม  ประเด็นทางผลิตภัณฑ์  ราคา และการ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกับการออกแบบและการจัดการช่องทางการ
กระจายสินค้าระหว่างประเทศ 

   Importance and design of international distribution channel. Cross-
cultural management of distribution channel. Product, pricing, and promotion 
issues including other factors affecting design and management of international 
distribution channel. 

  

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
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03762342 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Marketing Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและ

แนวโน้มในตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากความต่างของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาและ
อุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศ 

   Analysis of international marketing environments. Distinctive 
characteristics and trends of foreign market. International marketing strategies, plan 
and control as well as effects from different societies, cultures, economics and politics, 
problem and threat in foreign market. 

03762351 การจดัการเพื่อการส่งออกและน าเขา้     3(3-0-6) 
   (Export and Import Management) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
  การจัดการภายในองค์การเกี่ยวกับการส่งออกและน าเข้า การพัฒนาการค้ากับ

ต่างชาติ กระบวนการและวิธีการส่งออกและน าเข้า ระเบียบ พิธีศุลกากร หน้าที่ และ
กิจกรรมของหน่วยงานบริการ 

  Export and import management in organization. Development of 
international trade. Process and method of export and import, regulations, 
customs duty, functions and activities of service division. 

03762352 การด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Business Operations) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03762212 
  การประเมินทางเลือกวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาการด าเนินการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของวิธีการเข้าตลาด การเลือกและพัฒนากล
ยุทธ์การเข้าตลาดระหว่างประเทศ ประเด็นส าคัญและโอกาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหม่ สร้าง
ต าแหน่งการแข่งขันใหม่ในตลาดระดับโลก 

  An assessment of the alternative methods of entering foreign markets. 
Developing international business operations. Advantages and disadvantages of 
market entry modes. Choosing and developing the international market entry 
strategies. Important issues and opportunities of the new economy. Creating a 
new competitive position in the global market. 

 
03762353*7 ผู้ประกอบการระดับโลก       3(3-0-6) 
 (Global Entrepreneur) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03762212 

                                                           
*เปิดรายวิชาใหม ่
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ความหมายและความส าคัญของผู้ประกอบการระดับโลก ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก ประเภทของโอกาสทางธุรกิจของโลก วิธี
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์ผู้ประกอบการระดับโลก รูปแบบและการวางแผนธุรกิจระดับ
โลก ขนบธรรมเนียมข้ามวัฒนธรรมและรูปแบบการสื่อสารในประเทศแถบตะวันตกและ
ตะวันออกส าหรับผู้ประกอบการระดับโลก 

Definition and importance of global entrepreneur. The effect of changes 
in the world economic environment. Types of global business opportunities. 
Ways to enter global markets. Global entrepreneurship strategies. Global 
business models and planning. Cross-cultural customs and communication 
styles in Eastern and Western countries for global entrepreneur. 

03762361 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Business Environment) 
  กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยทั่วไปและปัจจัยการด าเนินการในสภาพแวดทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมระดับโลกต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 

  Conceptual frameworks of international business environment. 
Changing of international business environment. International trading and 
investing environment. General and operational factors in international 
business environment. Impacts of global environment on international 
business. 
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03762362 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Trade Law) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757231 
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่ง กฎหมายประกันภัย ข้อพิพาท

ทางการค้าระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ การควบคุมและการ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภาษีอากรและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมี
เกี่ยวข้องกับสัญญา การตัดสินชี้ขาดและการยุติข้อพิพาทและกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ 

   Law of international trade, law of transportation, law of insurance, disputation 
of international trading, international movement of capital investment, 
international currency control and exchange, tax and principle of international 
law concerning contract, judgment and dispute resolution and case studies of 
international trade. 

03762363 การค้าข้ามชายแดน       3(3-0-6) 
   (Cross-Border Trade) 

  วิวัฒนาการของการค้าข้ามชายแดน จุดผ่านแดน จุดการค้าและเส้นทางการค้าข้าม
ชายแดน  ช่องทางการค้าชายแดน กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของการค้าชายแดน 
รูปแบบการค้าชายแดนและข้ามแดน นโยบายของประเทศที่มีอิทธิพลต่อการค้าชายแดน 
ปัญหาและอุปสรรคของการค้าข้ามชายแดน 

Evolution of cross-border trade. Border crossing points, cross-border 
trade points and routes, border trade channels, laws, regulations, and practices 
of border trade. Border and cross-border trading patterns. National policies 
affecting border trade. Problems and obstacles of the cross border trade. 

03762364 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน   3(3-0-6) 
  (International Trade Business and Industry in ASEAN) 
  ธุรกิจ การตลาด สินค้าและบริการ อุตสาหกรรมและการค้าในอาเซียน ระบบ

เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐ กฏระเบียบทาง
การค้าและการลงทุน การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียน 

  Business, marketing, goods and services, industry and trade in ASEAN. 
Economic system and economic growth. Government’s roles and policies. 
Investment and trade regulations. Analysis of competitiveness of ASEAN 
countries. 

 
03762431 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก       3(3-0-6) 
   (Global Business Strategies) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
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     กลยุทธ์ของกิจการระดับโลก วิวัฒนาการ สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การ
วางแผนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ ประเด็นการจัดการและการตลาด การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จริยศาสตร์และการประเมินผลการด าเนินการ 

     Strategies of global corporations, evolutions, international business 
environment, strategic planning, organization structure, management and 
marketing issues, cultural changes, cultural changes, ethics and evaluation. 

03762432*8 การค้าในตลาดเกิดใหม่       3(3-0-6) 
   (Trade in Emerging Markets) 
   วิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 03762212 
     ลักษณะเฉพาะของตลาดเกิดใหม่ การวิเคราะห์ตลาดและสถาบัน การด าเนินธุรกิจ

ในตลาดเกิดใหม่ การสร้างนวัตกรรมในตลาดเกิดใหม่ การจัดการความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ 
ก าหนดคู่ค้าในตลาดเกิดใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ 

     Characteristics of emerging markets. Analyzing markets and institutions. 
Business operating in emerging markets. Creating innovation in emerging 
markets. Risk management in emerging markets. Targeting emerging market 
clients. Business ethics in emerging markets. 

03762433* การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Business Negotiation) 

แนวคิดและเทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการ
วางแผนส าหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมในการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ  

Concepts and techniques in international business negotiation. Strategies 
and planning for international business negotiation. Ethics in international 
business. 

  

                                                           
* เปิดรายวิชาใหม่ 
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03762453**9 การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Air Transport Management) 
          ประวัติความเป็นมา การจัดการ และแนวโน้มในอนาคตของการขนส่งทางอากาศ 

ส่วนประกอบหลักสี่ส่วนของการขนส่งทางอากาศ ผู้ให้บริการขนส่งหลัก ผู้ให้บริการขนส่ง
ระดับภูมิภาค ผู้ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า และการบินทั่วไป ประเด็นด้านส่วนแบ่งทาง
การตลาด การเงิน ประกันภัย และการด าเนินงาน การพัฒนาและใช้ระเบียบข้อบังคับ
ระดับชาติและนานาชาติที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศ 

          The history, management and future trends in air transportation. Four 
principal segments of air transportation: major carriers, regional carriers, all-
cargo carriers and general aviation. Issues of market share, finance, insurance 
and operations. The development and application of national and international 
regulations that impact air transportation. 

03762463 สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Institutions and Politics) 

   การเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อต าแหน่งและสถานภาพ
ทางการเมืองและสถาบัน กฎระเบียบและข้อบังคับตามนโยบายต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือ
และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

   International politics, basic factors affecting to political.  Position and 
condition and institutions, regulation and international. Policy including tools and 
policy of international trade. 

03762464 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย      3(3-0-6) 
(Industry and Trade in Asia) 

     การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
เอเชีย โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ  บทบาทของภาครัฐ  อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจน
การลงทุนในเอเชีย 

 Development of industries and trade after World War II. The growth of 
the economics in Asia. Structures of industries and trade. Policies and trends of 
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of 
government. Industries of trades including investment in Asia. 

03762465 อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป      3(3-0-6) 
  (Industry and Trade in Europe) 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ยุโรป โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การ

                                                           
**ปรับปรุงรายวิชา 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ  บทบาทของภาครัฐ  อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจน
การลงทุนในยุโรป 

  Development of industries and trade after World War II. The growth of 
the economics in Europe. Structures of industries and trade. Policies and trends 
of macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of 
government. Industries of trades including investment in Europe. 

03762466 อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา     3(3-0-6) 
 (Industry and Trade in Africa) 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

แอฟริกา โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ  บทบาทของภาครัฐ  อุตสาหกรรมการค้า 
ตลอดจนการลงทุนในแอฟริกา 

  Development of industries and trade after World War II. The growth of 
the economics in Africa. Structures of industries and trade. Policies and trends 
of macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of 
government. Industries of trades including investment in Africa. 

03762467 อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ     3(3-0-6) 
 (Industry and Trade in North America) 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

อเมริกาเหนือ โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมห
ภาค การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ  บทบาทของภาครัฐ  อุตสาหกรรมการค้า 
ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาเหนือ 

  Development of industries and trade after World War II. The growth of 
the economics in North America. Structures of industries and trade. Policies and 
trends of macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. 
Roles of government. Industries of trades including investment in North 
America. 
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03762468 อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้     3(3-0-6) 
 (Industry and Trade in South America) 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

อเมริกาใต้ โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ  บทบาทของภาครัฐ  อุตสาหกรรมการค้า 
ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาใต้ 

  Development of industries and trade after World War II. The growth of 
the economics in South America. Structures of industries and trade. Policies 
and trends of macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. 
Roles of government. Industries of trades including investment in South 
America. 

03762490 สหกิจศึกษา        6 
 (Cooperative Education) 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
  On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project, including report writing and presentation. 

03762491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    (Basic Research Methods in International Business) 
    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757122 
     หลักและระเบียบการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ การก าหนดปัญหา การตั้ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

     Principles and research methods in international business, identification 
of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, 
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 
interpretation, application of statistics of research, report writing and 
presentation. 

  



 

20 
 

03762496 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in International Business) 
  เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไป

ในแต่ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in international business at the bachelor’s degree level. 

Topics are subjected to change each semester. 
03762497 สัมมนา         1 
 (Seminar) 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดับ

ปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting in international 

business at the bachelor’s degree level. 
03762498 ปัญหาพิเศษ        3 
 (Special Problems) 
  การศึกษาและค้นคว้าทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in international business at the bachelor’s degree 

level and compile into a written report. 
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รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3(3-0-6) 
  (Microeconomics) 
  ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้

ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน ก าไรสูงสุด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 
การก าหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

  Demand and supply theories, elasticity value, consumer behavior, 
decision-making under uncertainty, production and cost, maximize profit, 
perfectly competitive market and monopoly market, equilibrium price, and 
efficiency of economic system. 

03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค       3(3-0-6) 
 (Macroeconomics) 
  รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได้ และรายจ่าย นโยบายการเงินและการคลัง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์และการเติบโต การ
บริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ดุล
บัญชีเดินสะพัด การก่อหนี้ต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

   National income, money, interest, income and expenditure, monetary 
and fiscal policy, international relationship, aggregate demand, aggregate 
supply ,  equilibrium,  products and growth,  consumption and saving, 
investment, currency in economic system, inflation, deflation, unemployment, 
current account, foreign debt making, theories and concepts  of economic 
development. 
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03754362 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก    3(3-0-6) 
 (English for Global Business Communication) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01355103 
  การพัฒนาความสามารถด้านภาษาโดยใช้สื่อที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน  

การเพ่ิมความเข้มข้นของทักษะทางภาษาที่จ าเป็นในการจัดการเชิงธุรกิจ เช่น การอ่าน การฟัง 
โครงสร้างทางภาษาและค าศัพท์ที่ใช้บ่อยในการสื่อสารทางธุรกิจสากล ตลอดจนการส่งเสริม
การใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  The development of language proficiency through the use of various 
materials both inside and outside classroom, the consolidation of language 
skills necessary for business management such as reading, listening, language 
structures, and vocabulary frequently used in international business 
communication, including the reinforcement of using materials for self-directed 
learning. 

03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Academic English for Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01355103  
  การบูรณาการทักษะทางภาษาขั้นสูงที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารสากล โดยเน้นการใช้

ภาษาอย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ทั้งทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคม
ทั่วไป 

  The integration of advanced language competence necessary for 
international communication by emphasizing on fluent and accurate use both 
in business management and social settings. 

03757112 องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 
 (Organization and Management) 

  แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การตัดสินใจ การ
วางแผน การจัดองค์การ พฤติกรรมองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การสร้าง
แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม  

  Managerial concept and its evolution, organizational theory and management, 
decision-making, planning, organizing, organization behavior, human resource 
management, leadership, motivation, organizational communication, conflict 
management and its control. 
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03757122 สถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 
 (Business Statistics) 

   การน าหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็นและตัว
แปรสุ่ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง
และการวัดการกระจาย ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากร
สองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์
และเลขดัชนี การทดสอบไคสแควร์ การประมาณค่าและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

   Application of statistical principles and methods in business decision-
making, probability and random variables, measures of central tendency, 
probability distribution theory, sampling random and measures of variability, 
confidence interval, hypothesis test, comparison between two populations, 
variance analysis, regression and correlation, time series, forecasting and index, 
chi–square test, estimation and decision-making under uncertainty. 

03757221 การพยากรณ์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757122 
  วิธีการพยากรณ์สถานะของธุรกิจ การใช้ดุลพินิจ การประยุกต์หลักและวิธีการทาง

สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การส ารวจ
และทดสอบตลาด ตัวแบบต่างๆ ที่มีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างและจ าลอง
ตัวแบบ วิธีการพยากรณ์ทางอ้อม การประเมินผลและการท าให้การพยากรณ์สมบูรณ์แบบ 

  The method of forecasting business situation, the fundamental and 
method of statistics. The time series analysis, correlation and regression 
analysis, trend analysis, market survey and testing. Different models. 
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03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757122 

   บทบาทและความส าคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิค
การประเมินผลและทบทวนโครงการ  การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและแบบมาคอร์ฟ 
แบบจ าลองแถวคอย การจ าลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์  

  Roles and significance of quantitative analysis which effect the 
decision-making in business, the development of quantitative analysis,  
product and inventory control, linear programming, program evaluation and 
review technique, critical path method and Markovian analysis,   queuing theory 
model, simulations and game theory. 

03757231 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 (Business Law) 
    สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ   แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและความเป็นมา  

ประเภทของกฎหมาย  กระบวนการยุติ ธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาลและ
อนุญาโตตุลาการ และความรับผิดชอบทางอาญาและแพ่ง 

  Business legal environment, concepts of business law and origins, types 
of law, justice process, settlement by court and arbitration, civil and criminal 
liability. 

03757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
 (Management Information Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการสารสนเทศ ระบบและรูปแบบ การตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ 

Concepts of management information system, the structure of 
management information system, information, system and pattern, decision-
making support system, information system development, database, 
information technology and applications. 
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03757344 การจัดการค่าตอบแทน        3(3-0-6) 
   (Remuneration Management) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 

ปรัชญา หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดการค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ของระบบ 
การจัดการค่าตอบแทนและงบการเงิน ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ค่าตอบแทนผันแปร การบริหาร 

  และการประเมินผลค่าตอบแทน และความแตกต่างของค่าตอบแทนในประเทศต่างๆ 
   Remuneration philosophy principles, and strategies; the relationship  
  between remuneration system and financial statement, base payment,  
  variable. 
03757345 การพัฒนาองค์การ       3(3-0-6) 
 (Organization Development) 
  โครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การใน

สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ จริยธรรมและทิศทาง การพัฒนาองค์การในอนาคต 
  Structure, pattern and process of organization development, 

organization development in international environment, ethics and directions 
of future organization development. 

03757347  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
(Strategic Thinking Skill Development) 

แนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงกลยุทธ์ กฎและกติกาของเกมหมากล้อม วิธีการ 
  เบื้องต้นของการเล่นเกม ตั้งแต่ข้ันเริ่มต้น ขั้นกลาง และข้ันสูง การเล่นเกมจริง เกมธุรกิจ  
  และการประยุกต์ทางธุรกิจของเกม 

Concept and tools of strategic thinking. Rules and regulations of the Go  
game. Basic techniques of the game from the beginning, the medium and the  
highest level of the game. Real game practices, business game and business  
application of the game. 
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03757362 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3(3-0-6) 
 (Real-Estate Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการธุรกิจ การลงทุน หลักและวิธีการเพ่ือประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎข้อบังคับและกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ 

  Fundamentals of real-estate business, the business environment and 
stakeholders in real-estate business, business management, investment, 
principle and method for real-estate appraisal, including real-estate law and 
regulations. 

03757441 การส่งก าลังด้านการขนส่ง       3(3-0-6) 
 (Carrier Logistics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  บทบาทและหน้าที่ด้านการขนส่ง แบบจ าลองการขนส่ง การส่งก าลังด้านการขนส่ง การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพ การวิเคราะห์ระบบการขนส่งและสัญญา 
กระบวนการขนส่งและการส่งมอบให้กับลูกค้า ตลอดจนกรณีศึกษาด้านการจัดการการขนส่ง 

  Roles and functions of transportation. Transportation models, 
Transportational logistics, strategic management for cost reduction and 
productivity improvement. Analysis of transportation system and contract. 
Process of transportation and delivery to customers. Case study related to 
carrier management are also included. 

03757443 การควบรวมกิจการ       3(3-0-6) 
 (Mergers and Acquisitions) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112 
  ความหมายและความส าคัญของการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์และการตัดสินใจ

ในการควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน์ ผลกระทบจากการควบรวมกิจการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  Definition and significance of mergers and acquisition. Analysis and 
decision- making in merging and acquiring. Process, method, benefit, effect from 
mergers and acquisition, including related laws. 
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03758111 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
  ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ

แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด 
  Definition and marketing concepts, marketing process, consumer 

behavior, market segmentation, selecting target market, designing strategies and 
marketing mix. 

03758341 การจัดการทางการตลาด       3(3-0-6) 
 (Marketing Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
  ความส าคัญของการจัดการทางการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศ
การตลาด การวัดอุปสงค์การตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โปรแกรมการตลาด การจัด
องค์การ การประเมินผลและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาดและกรณีศึกษา 

  Significance of marketing management. Building consumers satisfaction, 
planning marketing strategies, analyzing marketing opportunity. Marketing 
information management, measurement of marketing demand, developing in 
market strategies, marketing program, organizing, evaluating and controlling 
marketing activities. Analysis of marketing problems and case studies. 

03758343 การจัดการการค้าปลีก       3(3-0-6) 
 (Retailing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
  ประเภทของการค้าปลีกและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า การวางแผนการค้าปลีก 

การประเมินผลการด าเนินงานทางการตลาดและการเงิน การเลือกที่ตั้งในการค้าปลีก การ
จัดการร้านค้า การออกแบบวางผังร้านและจัดวางสินค้า การจัดการส่วนประสมการค้าปลีก 
การบริการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการค้าปลีก  

   Types of retailers and buying behaviors of customers. Retailing planning.  
  Evaluation of marketing and financial performance. Selecting location in  
  retailing. Managing the store, designing the layout, and displaying merchandise.  
  Mixed retailing management. Retailing service and human resource  
  management. 
 
03758444 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต      3(3-0-6) 
  (Marketing through Internet) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
   ความส าคัญและแนวคิดของการใช้อินเทอร์เน็ตในการตลาด กลยุทธ์และการ 
  วางแผนการตลาดทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และส่วนประสมการตลาดทาง 
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  เว็บไซต์ การประเมินผลการด าเนินงานการตลาด 
   Importance and concepts of the Internet in marketing. Marketing  
  strategy and planning through the Internet. Website designs and marketing  
  mix through the website. Evaluating marketing operations. 
 
03759211 การจัดการทางการเงิน I       3(3-0-6) 
 (Financial Management I) 
  ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความส าคัญของการ

จัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณ
เงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุน
ระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวรและ
นโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 

  Scopes and roles of financial executives. Objective and significance of 
financial management. Principles of financial planning and control, capital 
structure, capital budgeting, rate of return and financial risk management.  
Management of short, medium, and long-term sources of capital. Management 
of current and fixed assets.  Other financial policies. 

03760101 หลักการบัญช ี        3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 

ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี  วงจรบัญชี 
หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดท ารายงานทางการ
เงินของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ 
Meanings, concepts and importance of accounting. Principles and methods of 
accounting recording. Accounting cycle. Measurement principles of financial 
performance and position. Accounting and financial report of service and 
merchandise firms. Accounting for assets, liabilities, and owner’s equities. 
 

03760201 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101  
  ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ รูปแบบ

กระบวนการผลิต การวิเคราะห์พฤติกรรมและค านวณต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการ
วางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ การจัดท าข้อมูล
ต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์ และการตัดสินใจลงทุน 
Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for management. 
Patterns of production process. Analysis of cost behaviors and cost calculations. 
Using cost information for planning, controlling and evaluating performance. 
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Budgeting preparation. Preparing costs information for analytical and 
investment decision 

03760324 การบัญชีระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Accounting Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101 หรือ 03760112 และ 03760211 
  ความรู้ทั่วไป ความหลากหลาย ความแตกต่าง และความสอดคล้องกันของการบัญชี

ระหว่างประเทศ การจัดกลุ่มทางการบัญชี  หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลของรายงานทางการเงินในแต่ละประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การบัญชี
ส าหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ  การภาษีอากรส าหรับ
บริษัทข้ามชาติ  การสอบบัญชี และการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งกรณีศึกษาและ
ปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

  Introduction, diversity, differences, and harmonization of international 
accounting.  Accounting classification, Principle accounting, presentation and 
disclosure information of financial reporting in each country.  Foreign currency 
transactions, Accounting for changing prices, analysis of international financial 
statements, taxation for multinational corporate, auditing and performance 
evaluation, including case studies and related problems. 
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03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ      3(3-0-6) 
 (Principles of Production and Operations) 
  แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติและการวัด

เชิงปริมาณ การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ การจัดการ
ผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 

  Concepts of production and operations, general management, 
statistical and quantitative methods, planning and operating production activities, 
materials management, purchasing, production management, inventory 
management, quality control management and improvement of productivity. 

 
  


