
 

 

 

 

กลุม่บริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ 

  



หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  จาํนวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

   
 กลุ่มวชิาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 วชิาเอกบังคบั  จาํนวน 36 หน่วยกิต 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI302 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI304 การตลาดระดบัโลก 
(Global Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BI306 ทฤษฎีการคา้และนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Trade Theory and Business Policy) 

3 (3-0-6) - 

BI307 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Entrepreneurship in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI308 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BI407 การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
(International Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BI408 การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Research) 

3 (3-0-6) - 

BI409 การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Strategy Management in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI413 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 
(International Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BI414 สัมมนาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Seminar in International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI417 วธีิปฎิบติัในการส่งออกและนาํเขา้ 
(Import-Export Procedures ) 

3 (3-0-6) - 

BI418 การจดัการเทคโนโลยใีนธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Global Technology Management ) 

3 (3-0-6) - 

 
 วชิาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 



แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมวีชิาสหกิจศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จาํนวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 9 หน่วยกิต 
- หมวดวชิาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI303 โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
(International Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BI305 สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Legal Environment in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI415 การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 
(International Business Service Management) 

3 (3-0-6) - 

BI416 การเจรจาสาํหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Negotiation for International Business)  

3 (3-0-6) - 

BI419 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(International  E-Commerce  Management) 

3 (3-0-6) - 

 
 
- หมวดวชิาสาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศแบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI209 การบริหารโลจิสติกส์ 

 (Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 

BI421 ความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจอเลก็ทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ซ  

  Fundamental principles of e-Business and e-Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI422 การจดัการระบบฐานขอ้มูล   

 (Management Information Systems ) 

3 (3-0-6) - 

BI423 เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและระบบขอ้มูล  
 (Information Communication Technology) 

3 (3-0-6) - 

BI424 กฏหมายและระเบียบต่างๆในอีคอมเมิร์ซระดบัสากล  

 (International Law of e-Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI425 การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการจดัการธุรกิจ และกลยทุธ์อีคอมเมิร์ซ  

 (Internet in Business Operations and Ecommerce Strategy) 

3 (3-0-6) - 



รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 (Internship) 

3 (0-40-0) - 

BI800 สหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 
 

 
หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  48 หน่วยกิต 
BA103 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีนาํ และ การควบคุม 
BA201 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Marketing) 
ความหมายและความสําคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ตาํแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัทาํงบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   
BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เกบ็เก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for  Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาํลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  



BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 
(Organizational Behavior ) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม 

แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทาํงาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความ
ขดัแยง้ อาํนาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 
BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 

(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเกบ็โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาํเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for  Decision Making) 
การนาํขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจาํแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัทาํงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการดาํเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผดิชอบ  การกาํหนดราคาโอน  
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 

(Operations Management) 
ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบความปลอดภัยในโรงงาน  ระบบการจัดซ้ือ  ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบการ
บาํรุงรักษา  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสั่งซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการ
ผลิต 
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 



AC914  หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 
(Pr inciples of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 

(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้ งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 

 
  



 กลุ่มวชิาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
 กลุ่มวชิาเอกบังคบับริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  36  หน่วยกิต 

BI302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(International Business Management) 
ลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจโลก ระบบการจดัการธุรกิจท่ีมีสํานักงานหรือสาขาอยูใ่น

ต่างประเทศและทัว่โลก  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มระดบัประเทศและระดบัโลกซ่ึงมีผลกระทบและเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจ
ระหว่างประเทศและธุรกิจโลก เช่น การเมือง กฎหมายธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ วฒันธรรม สภาพสังคม 
โลกาภิวตัน์ การจดัการธุรกิจบริษทัขา้มชาติ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกรณีศึกษา และ
การศึกษาปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระบบธุรกิจระหวา่งประเทศและโลก 
BI304 การตลาดระดบัโลก 3 (3-0-6) 

(Global Marketing) 
การวเิคราะห์ความสาํคญัของการตลาดระดบัโลก การพฒันาการสู่ความเป็นการตลาดระดบัโลก ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อกลยุทธ์การตลาดระดบัโลก ความสําคญัของการวิจยัและสารสนเทศ การวางแผนกลยทุธ์สําหรับการตลาดระดบัโลก การ
กาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดได้แก่ ผลิตภณัฑ์ การตั้ งราคา การจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บทบาทและ
ความสาํคญัของบริการระดบัโลกมุ่งเนน้การประยกุตใ์ชก้บัสินคา้และบริการของประเทศไทย  
BI306 ทฤษฎกีารค้าและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Trade Theory and Business Policy) 
ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบัธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจบางประเภทท่ี
จาํเป็นแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการคา้ต่างประเทศ นโยบายส่งเสริม
การลงทุน นโยบายส่งเสริมการส่งออก มาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ อาทิ WTO โดยเฉพาะ AEC เนน้การเช่ือมโยงระหวา่ง
ทฤษฎีและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพ่ือให้มองเห็นภาพชดัเจนและนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึง
ศึกษากรณีศึกษาของบริษทัชั้นนาํขา้มชาติต่างๆ 
BI307 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship in International Business) 
แนวคิด หลกัการ และรูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี  รวมทั้งปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

และศกัยภาพทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ  รูปแบบการจดัตั้งธุรกิจเพ่ือเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศ    การวิเคราะห์ โมเดลธุรกิจ  การพฒันารูปแบบธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัดว้ย Business Model Canvas  บริบทมหภาคและจุลภาคของผูป้ระกอบการและนวตักรรม  กรณีศึกษาและ
โครงงานของผูป้ระกอบการระหวา่งประเทศ 



BI308 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 (3-0-6) 
(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองคก์าร การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการทาํงานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BI407 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Human Resource Management) 
แนวคิด หลกัการกระบวนการการจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์บริษทักบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ
จดัการขา้มวฒันธรรม การบริหารบุคลากรท่ีกลบัจากต่างประเทศ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและแนวโน้มท่ีมีผลต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจระหวา่งประเทศ 
BI408 การวจิัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Business Research) 
 การทาํวิจยัธุรกิจระหวา่งประเทศและการนาํไปใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั โดยการเรียนรู้ปัจจยัตวั

แปรและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีนักศึกษาจะตอ้งใชค้วามรู้จากวิชา
อ่ืนๆในด้านการบริหารธุรกิจและระเบียบวิจัยทางธุรกิจ นํามาใช้ในการจัดทาํโครงการวิจัยท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
BI409 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Strategy Management in International Business) 
การวิเคราะห์ และจดัทาํกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งองค์กรเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ

ภายในองคก์ร การวิเคราะห์คู่แข่งขนั จดัทาํกลยทุธ์เป็นระดบัต่าง ๆ อาทิ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ และ กล
ยทุธ์ระดบัหน้าท่ี รวมทั้งการประยุกตใ์ชก้ลยุทธ์ร่วมกบัแนวคิดในการทาํธุรกิจในระดบัสากล   การจดัการวฒันธรรม  ขา้มชาติ   
ภาวะผูน้าํในธุรกิจระหวา่งประเทศ กลยทุธ์การจดัการการเงินระดบัสากล  กลยทุธ์การตลาดระดบัโลก  รวมทั้ง  การควบคุมและ
ประเมินผลเชิงกลยทุธ์ 
BI413 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Financial Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหารการเงินเพ่ือการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และวิธีการบริหารความเส่ียงโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม การบริหารการลงทุนทางตรงและทางออ้มและการจดัหาแหล่งเงินทุน และการจดัการทุน
หมุนเวียน สาํหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ การรายงานผลการดาํเนินงานของธุรกิจระหวา่งประเทศ และระบบภาษีสาํหรับธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 



BI414 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(Seminar  in International Business Management) 
วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม การเมือง รวมทั้งประเด็นเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ ตลอดจนประเดน็ธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
BI417 วธีิปฎบัิตใินการส่งออกและนําเข้า 3 (3-0-6) 

( Impor t-Expor t Procedures) 
วธีิการปฏิบติัของธุรกิจระหวา่งประเทศในรูปการนาํเขา้และส่งออก เนน้การปฏิบติั เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบติั 

วิธีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการและขั้นตอนท่ีเก่ียวกับ การนําเข้าและส่งออกรวมทั้ งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ ง
กฎระเบียบของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
BI418 การจัดการเทคโนโลยใีนธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

( Global Technology Management ) 
แนวคิดและเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศ คลาวด์คอมพิวต้ิง การประมวลผลขอ้มูล

ขนาดใหญ่ นวตักรรมต่างๆของธุรกิจระหวา่งประเทศ การพฒันาเวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนั นวตักรรมทางการเงิน นวตักรรม
ท่ีเก่ียวกบัดิจิทลัและนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 
 วชิาเอกเลือก  15  หน่วยกิต 
BI303 โลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Logistics) 
ความสาํคญัของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ   การวางแผนโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน ทางราง ทางท่อ 

ทางอากาศ ทางนํ้ าและชายฝ่ัง การขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์  การจดัการคลงัสินคา้  การบรรจุภณัฑ ์ การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน  องคก์ารท่ีดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศท่ีสําคญั  สารสนเทศในระบบโลจิสติกส์  กฎหมายการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ของบริษทัชั้นนาํขา้มชาติดา้นโลจิสติกส์และการวางแผนเชิงกลยทุธ์สาํหรับการแข่งขนั
ธุรกิจทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  
BI305 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Legal Environment in International Business) 
โครงสร้างของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ สัญญาการคา้ ผูแ้ทนการคา้และการขนส่งระหว่างประเทศ  การ

ประกนัภยั  การชาํระเงินตามสัญญาการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหวา่งประเทศ  การระงบัขอ้
พิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎระเบียบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการนาํเขา้ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศการชาํระเงินในการคา้ระหวา่งประเทศ  มาตรการการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีสาํคญั อาทิ เขตการคา้เสรี องคก์ารการคา้โลก ตลอดจน เคร่ืองมือท่ีรัฐบาลใชค้วบคุมธุรกิจขา้มชาติ และการระงบัขอ้
พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ 



BI415 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(International Business Service Management) 
ความสําคญัของของธุรกิจบริการระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจและการพฒันาของประเทศ แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจบริการในตลาดโลก การสร้างรูปแบบแนวคิดและการพฒันาธุรกิจบริการสมยัใหม่การวางแผน และการ
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอก การกาํหนดกลยุทธ์การบริการ  แผนการตลาด การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผลกระทบของวฒันธรรม การควบคุมและการประเมินผลการดาํเนินงาน การสร้างตวัช้ีวดัความสําเร็จสําหรับธุรกิจ
บริการ รวมทั้งการใชน้วตักรรมเทคโนโลยแีละระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือพฒันาธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 
BI416 การเจรจาสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

(Negotiation for  International Business) 
กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหวา่งประเทศ ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน ศึกษาความตอ้งการของคู่

เจรจาการจดัเตรียมเอกสารหวัขอ้การเจรจา และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกตอ้งของไทยและสากล 
BI419 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

(e-Commerce Management ) 
ชนิด ขอบเขต ขั้นตอนและการใชง้านของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คุณลกัษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศในยุคดิจิตลั แนวทางและกลยุทธ์การพฒันารูปแบบธุรกิจ สําหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัและความลบัในการใชง้าน การทาํ
ตลาด การจดัส่งสินคา้ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 
 วชิาเอกเลือก กลุ่มวชิาธุรกิจระหว่างประเทศแบบการค้าอิเล็คทรอนิกส์ 
BI421 ความรู้พืน้ฐานด้าน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และอีคอมเมร์ิซ  3(3-0-6) 

(Fundamental Pr inciples of e-Business and e-Commerce) 
ความรู้พ้ืนฐานดา้น ดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือสําหรับการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดการขาย การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ การปรับเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
สภาวะแวดลอ้มการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กฎหมาย จรรยาบรรณ การวางแผนธุรกิจสาํหรับทาํใหก้ารพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
BI422 การจัดการระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 

(Management Information Systems) 
ความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบและความหมายของระบบฐานขอ้มูล ความสําคญัของระบบฐานขอ้มูล รูปแบบของ

ฐานขอ้มูล รวมทั้งการออกแบบฐานขอ้มูลฐานขอ้ ภาษาท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูลในรูปแบบมาตรฐานระดบั
สากล 
BI423 เทคโนโลยด้ีานการส่ือสารและระบบข้อมูล  3(3-0-6) 

(Information Communication Technology) 
ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และหลกัการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง การเลือกใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ท่ี

เหมาะสม โปรแกรมภาษา ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบส่ือสาร และสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งการใชร้ะบบเครือข่าย
และระบบการส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รระดบัสากล 



BI424 กฎหมายและระเบียบต่าง  ๆในอีคอมเมิร์ซระดบัสากล 3(3-0-6) 
(International Law of e-Commerce) 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไปท่ี เก่ียวข้องกับองค์กรธุรกิจการดําเนินการจัดตั้ ง องค์กรธุรกิจ และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบการทาํธุรกรรมบนเครือข่าย รวมทั้งกฎหมาย
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ และกฎหมายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  
BI425 การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการธุรกิจ และกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ  3(3-0-6) 

(Internet in business operations and e-Commerce Strategy) 
ความรู้เก่ียวกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือช่วยบนเวบ็สําหรับการ

พาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ ศึกษาตวัแบบธุรกิจของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
ปัญหาทางกฎหมาย และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซต่างๆท่ีใช ้อาทิ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การขาย การซ้ือและการโฆษณา และการจดัทาํแผนทางธุรกิจสาํหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
BI209 การบริหารโลจิสตกิส์ 3 (3-0-6) 

(Logistics Management) 
ความสําคญัของโลจิสติกส์  ท่ีมีต่อธุรกิจการวางแผนโลจิสติกส์ การบริหารวสัดุ  การควบคุมสินคา้คงคลงั  การ

ขนส่ง  การบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่ง  การคลงัสินคา้ ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ 
BI300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Internship) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือ
ฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกับงานทางด้านการ
บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
BI800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทาํงาน
รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 

 


