กลุม่ บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จํานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จํานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสําหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

3 (3-0-6)

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

 กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
 วิชาเอกบังคับ จํานวน 36 หน่วยกิต
รหัส

รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BI302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
BI304 การตลาดระดับโลก
(Global Marketing)
BI306 ทฤษฎีการค้าและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Trade Theory and Business Policy)
BI307 การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Entrepreneurship in International Business)
BI308 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
BI407 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
(International Human Resource Management)
BI408 การวิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Research)
BI409 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Strategy Management in International Business)
BI413 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Management)
BI414 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business Management)
BI417 วิธีปฎิบตั ิในการส่ งออกและนําเข้า
(Import-Export Procedures )
BI418 การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Global Technology Management )
 วิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต
- หมวดวิชาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่ างประเทศ

แผน ก หลักสู ตรปกติ
แผน ข หลักสู ตรมีวชิ าสหกิจศึกษา

รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BI303 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Logistics)
BI305 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Legal Environment in International Business)
BI415 การจัดการธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ
(International Business Service Management)
BI416 การเจรจาสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
(Negotiation for International Business)
BI419 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(International E-Commerce Management)

-

รหัส

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

หมวดวิชาสาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศแบบการค้ าอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BI209 การบริ หารโลจิสติกส์

3 (3-0-6)

-

(Logistics Management)
BI421 ความรู ้พ้นื ฐานด้านธุรกิจอเล็กทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ซ

3 (3-0-6)

-

Fundamental principles of e-Business and e-Commerce)
BI422 การจัดการระบบฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

(Management Information Systems )
BI423 เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและระบบข้อมูล
(Information Communication Technology)
BI424 กฏหมายและระเบียบต่างๆในอีคอมเมิร์ซระดับสากล

3 (3-0-6)

-

(International Law of e-Commerce)
BI425 การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการธุรกิจ และกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ
(Internet in Business Operations and Ecommerce Strategy)

3 (3-0-6)

-

รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BI300 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3 (0-40-0)

-

6 (0-40-20)

-

(Internship)
BI800 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาํ และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสําคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทํางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจําลองสถานการณ์เบื้องต้น

BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อํานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ
BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทําวิจยั วิธีการจัดทําโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจําแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสําคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บํารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

 กลุ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
 กลุ่มวิชาเอกบังคับบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ 36 หน่ วยกิต
BI302 การจัดการธุรกิจ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business Management)
ลักษณะของการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศและธุ รกิจโลก ระบบการจัดการธุ รกิจที่ มีสํานักงานหรื อสาขาอยูใ่ น
ต่างประเทศและทัว่ โลก ปั จจัยสภาพแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลกซึ่ งมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการจัดการธุ รกิจ
ระหว่างประเทศและธุ รกิจโลก เช่น การเมื อง กฎหมายธุ รกิจ นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ วัฒนธรรม สภาพสังคม
โลกาภิ วตั น์ การจัดการธุ รกิ จบริ ษ ทั ข้ามชาติ การจัดการธุ รกิ จดิ จิท ัลและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนกรณี ศึกษา และ
การศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบธุรกิจระหว่างประเทศและโลก
BI304 การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
(Global Marketing)
การวิเคราะห์ความสําคัญของการตลาดระดับโลก การพัฒนาการสู่ ความเป็ นการตลาดระดับโลก ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตลาดระดับโลก ความสําคัญของการวิจยั และสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์สําหรับการตลาดระดับโลก การ
กําหนดกลยุท ธ์ ส่ วนประสมการตลาดได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ การตั้งราคา การจัด จําหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด บทบาทและ
ความสําคัญของบริ การระดับโลกมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กบั สิ นค้าและบริ การของประเทศไทย
BI306 ทฤษฎีการค้ าและนโยบายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Theory and Business Policy)
ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุ รกิ จระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดธุ รกิจบางประเภทที่
จําเป็ นแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายการค้าต่างประเทศ นโยบายส่ งเสริ ม
การลงทุน นโยบายส่ งเสริ มการส่ งออก มาตรการการค้าระหว่างประเทศ อาทิ WTO โดยเฉพาะ AEC เน้นการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎี และนโยบายธุ รกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนและนํามาปฏิบตั ิได้จริ ง รวมถึง
ศึกษากรณี ศึกษาของบริ ษทั ชั้นนําข้ามชาติต่างๆ
BI307 การเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in International Business)
แนวคิด หลักการ และรู ปแบบการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดี รวมทั้งปั จจัยแห่งความสําเร็ จ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพทางธุ รกิจที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจระหว่างประเทศ รู ปแบบการจัดตั้งธุ รกิ จเพื่อเข้าสู่ ตลาด
ต่างประเทศ การวิเคราะห์ โมเดลธุ รกิจ การพัฒนารู ปแบบธุ รกิจระหว่างประเทศที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จในปั จจุบนั ด้วย Business Model Canvas บริ บทมหภาคและจุลภาคของผูป้ ระกอบการและนวัตกรรม กรณี ศึกษาและ
โครงงานของผูป้ ระกอบการระหว่างประเทศ

BI308 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูล ความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ทักษะการทํางานของ
ผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์การ นําไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BI407 การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Human Resource Management)
แนวคิด หลักการกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์บริ ษทั กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการข้ามวัฒนธรรม การบริ หารบุคลากรที่กลับจากต่างประเทศ ปั จจัยสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และแนวโน้มที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
BI408 การวิจัยธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business Research)
การทําวิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศและการนําไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั โดยการเรี ยนรู ้ปัจจัยตัว
แปรและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องใช้ความรู ้จากวิชา
อื่ น ๆในด้านการบริ ห ารธุ รกิ จและระเบี ยบวิจัยทางธุ รกิ จ นํามาใช้ในการจัดทําโครงการวิจัยที่ ได้รับ มอบหมายได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
BI409 การจัดการกลยุทธ์ ในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Strategy Management in International Business)
การวิเคราะห์ และจัดทํากลยุทธ์ที่เหมาะสม และสอดคล้ององค์กรเริ่ มจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กร การวิเคราะห์คู่แข่งขัน จัดทํากลยุทธ์เป็ นระดับต่าง ๆ อาทิ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุ รกิจ และ กล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ร่วมกับแนวคิดในการทําธุ รกิจในระดับสากล การจัดการวัฒนธรรม ข้ามชาติ
ภาวะผูน้ าํ ในธุ รกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการการเงินระดับสากล กลยุทธ์การตลาดระดับโลก รวมทั้ง การควบคุมและ
ประเมินผลเชิงกลยุทธ์
BI413 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Financial Management)
ความรู ้เบื้องต้นในการบริ หารการเงินเพื่อการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ ยวข้องกับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ และวิธีการบริ หารความเสี่ ยงโดยใช้
เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสม การบริ หารการลงทุนทางตรงและทางอ้อมและการจัดหาแหล่งเงินทุ น และการจัดการทุ น
หมุนเวียน สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ และระบบภาษีสาํ หรับธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ

BI414 สั มมนาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Seminar in International Business Management)
วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบธุ รกิจและสภาพแวดล้อมของธุ รกิจระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จรู ปแบบต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมทั้งประเด็นเหตุการณ์ ในปั จจุบนั ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
BI417 วิธีปฎิบัตใิ นการส่ งออกและนําเข้ า
3 (3-0-6)
( Import-Export Procedures)
วิธีการปฏิบตั ิของธุรกิจระหว่างประเทศในรู ปการนําเข้าและส่ งออก เน้นการปฏิบตั ิ เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
วิธี ก ารติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ วิธี ก ารและขั้น ตอนที่ เกี่ ย วกับ การนําเข้าและส่ ง ออกรวมทั้งเอกสารต่ าง ๆ รวมทั้ง
กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง
BI418 การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
( Global Technology Management )
แนวคิดและเรี ยนรู ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทําธุ รกิจระหว่างประเทศ คลาวด์คอมพิวติ้ง การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ นวัตกรรมต่างๆของธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน นวัตกรรมทางการเงิน นวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับดิจิทลั และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
 วิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
BI303 โลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Logistics)
ความสําคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนโลจิสติกส์ การขนส่ งทางถนน ทางราง ทางท่อ
ั ฑ์ การจัดการห่ วงโซ่
ทางอากาศ ทางนํ้าและชายฝั่ง การขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ การจัดการคลังสิ นค้า การบรรจุภณ
อุปทาน องค์การที่ ดาํ เนิ นงานด้านโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศที่สําคัญ สารสนเทศในระบบโลจิ สติกส์ กฎหมายการขนส่ ง
ระหว่างประเทศ และกรณี ศึกษาต่าง ๆ ของบริ ษทั ชั้นนําข้ามชาติดา้ นโลจิสติกส์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาํ หรับการแข่งขัน
ธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
BI305 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Legal Environment in International Business)
โครงสร้ างของกฎหมายธุ รกิ จระหว่างประเทศ สัญ ญาการค้า ผูแ้ ทนการค้าและการขนส่ งระหว่างประเทศ การ
ประกันภัย การชําระเงินตามสัญญาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การระงับข้อ
พิพ าททางธุ รกิ จระหว่างประเทศ และกฎระเบี ยบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ รวมถึ งกฎระเบี ยบและ
เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการนําเข้าส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศการชําระเงินในการค้าระหว่างประเทศ มาตรการการค้าระหว่าง
ประเทศที่สาํ คัญ อาทิ เขตการค้าเสรี องค์การการค้าโลก ตลอดจน เครื่ องมือที่รัฐบาลใช้ควบคุมธุรกิจข้ามชาติ และการระงับข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

BI415 การจัดการธุรกิจ บริการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business Service Management)
ความสําคัญ ของของธุ รกิ จบริ การระหว่างประเทศต่อ ระบบเศรษฐกิ จและการพัฒ นาของประเทศ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริ การในตลาดโลก การสร้างรู ปแบบแนวคิดและการพัฒนาธุ รกิจบริ การสมัยใหม่การวางแผน และการ
วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกําหนดกลยุทธ์การบริ การ แผนการตลาด การจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ ผลกระทบของวัฒนธรรม การควบคุมและการประเมินผลการดําเนิ นงาน การสร้างตัวชี้ วดั ความสําเร็ จสําหรับธุ รกิจ
บริ การ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ
BI416 การเจรจาสํ าหรับธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(Negotiation for International Business)
กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาความต้องการของคู่
เจรจาการจัดเตรี ยมเอกสารหัวข้อการเจรจา และการเรี ยนรู ้ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถูกต้องของไทยและสากล
BI419 การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(e-Commerce Management )
ชนิ ด ขอบเขต ขั้นตอนและการใช้งานของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คุณลักษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในยุคดิ จิตลั แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จ สําหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โครงสร้ างทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ความปลอดภัยและความลับในการใช้งาน การทํา
ตลาด การจัดส่ งสิ นค้า ตลอดจนกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
 วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศแบบการค้ าอิเล็คทรอนิกส์
BI421 ความรู้ พืน้ ฐานด้ าน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ซ
3(3-0-6)
(Fundamental Principles of e-Business and e-Commerce)
ความรู ้พ้ืนฐานด้าน ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องมือสําหรับการพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลยุทธ์ทางการตลาดการขาย การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
สภาวะแวดล้อมการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย จรรยาบรรณ การวางแผนธุรกิจสําหรับทําให้การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
BI422 การจัดการระบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
ความรู ้เกี่ ยวกับองค์ประกอบและความหมายของระบบฐานข้อมูล ความสําคัญของระบบฐานข้อมูล รู ปแบบของ
ฐานข้อมูล รวมทั้งการออกแบบฐานข้อมูลฐานข้อ ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรู ปแบบมาตรฐานระดับ
สากล
BI423 เทคโนโลยีด้านการสื่ อสารและระบบข้ อมูล
3(3-0-6)
(Information Communication Technology)
ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และหลักการทํางานที่ เกี่ยวข้อง การเลื อกใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ที่
เหมาะสม โปรแกรมภาษา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่ อสาร และสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการใช้ระบบเครื อข่าย
และระบบการสื่ อสารข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ กรณี ศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรระดับสากล

BI424 กฎหมายและระเบียบต่ าง ๆ ในอีคอมเมิร์ซ ระดับสากล
3(3-0-6)
(International Law of e-Commerce)
ความรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมายทั่ว ไปที่ เกี่ ย วข้อ งกับ องค์ ก รธุ ร กิ จ การดํา เนิ น การจัด ตั้ง องค์ ก รธุ ร กิ จ และพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมาย และกฎระเบียบการทําธุ รกรรมบนเครื อข่าย รวมทั้งกฎหมาย
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
BI425 การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในการจัดการธุรกิจ และกลยุทธ์ อคี อมเมิร์ซ
3(3-0-6)
(Internet in business operations and e-Commerce Strategy)
ความรู ้เกี่ ยวกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โครงสร้ างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่ องมื อช่วยบนเว็บสําหรับการ
พาณิ ชย์เล็กทรอนิ กส์ ศึกษาตัวแบบธุ รกิจของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งปั ญหาต่างๆที่ เกิดขึ้ นใน ธุ รกิ จอีคอมเมิ ร์ซ
ปั ญหาทางกฎหมาย และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซต่างๆที่ใช้ อาทิ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การขาย การซื้ อและการโฆษณา และการจัดทําแผนทางธุรกิจสําหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
BI209 การบริหารโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Logistics Management)
ความสําคัญ ของโลจิ สติกส์ ที่ มีต่อธุ รกิ จการวางแผนโลจิ สติกส์ การบริ หารวัสดุ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การ
ขนส่ ง การบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขนส่ ง การคลังสิ นค้า ตลอดจนปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
BI300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พด้านการบริ หารธุ รกิ จระหว่างประเทศในสถาน ประกอบการในภาครั ฐหรื อเอกชน
ภายใต้การควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อ
ฝึ กประสบการณ์ แ ละทําโครงการพิ เศษ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และประสบการณ์ เกี่ ย วกับ งานทางด้านการ
บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
BI800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ
พนักงานชั่วคราว นักศึ ก ษาจะต้อ งเข้ารั บการเตรี ยมความพร้ อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิ บ ัติตนในสังคมการทํางาน
รวมทั้งดําเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

