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ผู้ช่วยศาสตราจารย์์จรรยา    ยอดนิล
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
    -  บช.บ.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
    -  บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์มาริสสา    อินทรเกิด
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    -  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    -  วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร. วิชุตา   อยู่ยงค์
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    - บช.บ.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
    - บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์พีระพงษ์   เอื้อสุนทรวัฒนา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
    -  B.S. (Electrical Engineering) Western Michigan University
    -  M.S. (Computer Science) Western Michigan University
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
             : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts  (Chinese Language and Culture)
    : B.A. (Chinese Language and Culture)
  

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูมีความเขาใจ
ในปรัชญา และวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอยูในภาษาจีน อีกทั้งเปนผูตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
Patt4494มสามารถในการใชภาษาจีนสื่อความหมายไดถูกตองและเหมาะสม ทั้งดานการฟง การพูด 
     การอาน และการเขียน 
2.  เพื่อใหบัณฑิตเขาใจปรัชญา และวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอยูในภาษาจีน
3.  เพื่อใหบัณฑิตสามารถประยุกตนำความรูความเขาใจทางภาษาและวัฒนธรรมจีนไปใชในการประกอบอาชีพและ
     การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน 
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใหบริการแกสังคม รับใชสังคม

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
             : บช.บ.
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
    : B.Acc.
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ที่ตั้ง อาคารอำนวยการ  ชั้น 2  โทร. 0-2312-6300  ตอ 1514, 1179

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถปฏิบัติงานได พัฒนาตนเองท้ังดานความ
รู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง ทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนได สามารถส่ือสาร และใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
      ความสำคัญของหลักสูตร
 วิชาชีพบัญชีนับเปนวิชาชีพหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การพัฒนาบุคลลากรทาง
ดานการบัญชีหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีนอกเหนือจากการพัฒนาดานความรู ความสามารถและประสบการณทางวิชาชีพบัญชี
แลว ยังตองพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพควบคูไปดวย เพ่ือใหไดบุคลลากรทางดานการ
บัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม นำความรู ความสามารถไปพัฒนาประเทศและสังคมอยางมั่นคง ยั่งยืน
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในวิชาชีพท้ังดานทฤษฎี และการปฏิบัติ รอบรูในศาสตรท่ีเก่ียวของ และสามารถประยุกต
    ใชความรูในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด วิเคราะห บูรณาการความรู และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง และทำงานรวมกับ
    บุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอองคกรและสังคม สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมี
    ประสิทธิภาพ



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -  
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE1142  จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)     -       -
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   108  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       6  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AC 1223 การบัญชีการเงิน *    3(2/2-1/2-0)     -       - 
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1    3(2/2-1/2-0)     -       - 
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2    3(2/2-1/2-0)         -
  
AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)         AC 1313       -
AC 4113 การภาษีอากร 1     3(3/3-0-0)     -       - 
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)     -       - 
BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)     -       - 
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ     3(3/3-0-0)         ST 1063       -
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน    3(3/3-0-0)     -       - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE 1063       -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE 1063       -
IM  2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)     -       - 
LA  2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)     -       - 
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)     -       - 
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3/3-0-0) MG 1303 และMK 1503      - 
MK 1503 หลักการตลาด     3(3/3-0-0)     -       - 
ST 1063 สถิติพื้นฐาน     3(3/3-0-0)     -       - 
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       36  หนวยกิต
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1    3(2/2-1/2-0)         AC 1313       -
AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2    3(2/2-1/2-0)         AC 1313       -
AC 3203 การบัญชีตนทุน     3(2/2-1/2-0)         AC 1313       -
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1     3(2/2-1/2-0)         AC 1313       -
AC 3303 การบัญชีบริหาร     3(2/2-1/2-0)         AC 3203       -
AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น    3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223      - 
AC 3333 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0)         AC 1313       - 
AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2     3(2/2-1/2-0) AC 2203 และAC 2223      - 
AC 4133 การภาษีอากร 2     3(3/3-0-0)         AC 4113       -
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี    3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223      -  
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0) AC 2203 และ AC 2223      - 
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน  3(3/3-0-0) AC 203 และ AC 2223      - 

หมายเหตุ : * AC 1223 เปนรายวิชาในกลุมวิชาแกน เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษา

         ระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชา AC 1303 และ AC 1313  ไดรวม 3 หนวยกิต
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AC 1303 หรือAC 1233
(กรณีเลือกวิชาโทบัญชี)



 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    3  หรือ  6  หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียน  1 กลุมวิชา ดังนี้    
กลุม 1 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 4106 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)

กลุม 2 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite      
AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี      3(0-0-3/15)
 
           2.4 กลุมวิชาเอกเลือก       12  หรือ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)         AC 4253       -
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ    3(3/3-0-0)         AC 1313       -
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร    3(3/3-0-0)         AC 4133       -
AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)         AC 1313       -
AC 4353 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) AC 3323 และ AC 4253      - 
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี    3(3/3-0-0)         BA 4103       - 
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี    3(3/3-0-0)         AC 3323       -
AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)         GE 1063       -
AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  3(3/3-0-0)         AC 3203       -
AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ   3(3/3-0-0)         AC 1313       - 
  ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         AC 1313       -
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เรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมต่ำกวา 18 หนวยกิต 

และผานโครงการ
เตรียมความพรอม

เรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต



 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    3  หรือ  6  หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียน  1 กลุมวิชา ดังนี้    
กลุม 1 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 4106 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)

กลุม 2 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite      
AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี      3(0-0-3/15)
 
           2.4 กลุมวิชาเอกเลือก       12  หรือ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)         AC 4253       -
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ    3(3/3-0-0)         AC 1313       -
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร    3(3/3-0-0)         AC 4133       -
AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)         AC 1313       -
AC 4353 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) AC 3323 และ AC 4253      - 
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี    3(3/3-0-0)         BA 4103       - 
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี    3(3/3-0-0)         AC 3323       -
AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)         GE 1063       -
AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  3(3/3-0-0)         AC 3203       -
AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ   3(3/3-0-0)         AC 1313       - 
  ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         AC 1313       -
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ

4.  กลุมวิชาโท  ดานการบัญชี
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
    4.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 วิชาบังคับ :  AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2  3(2/2-1/2-0)
       AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1  3(2/2-1/2-0)
 วิชาเลือก :  ใหศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
    4.2 นักศึกษาคณะอื่นๆ ที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโทตองศึกษาวิชาของสาขาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 วิชาบังคับ :  AC 1233 หลักการบัญชี   3(2/2-1/2-0)
       AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2  3(2/2-1/2-0)
       AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1  3(2/2-1/2-0)
 วิชาเลือก :  ใหศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 



แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2   3(2/2-1/2-0)       -

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      - 
GE xxx2 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)       -      - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
ST 1063 สถิติพื้นฐาน    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  18 หนวยกิต  20ชั่วโมง/สัปดาห    

AC 1303 หรือ
AC 1233 

(กรณีเลือกวิชาโทบัญชี)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1223* การบัญชีการเงิน    3(2/2-1/2-0)       -      - 
   หรือ      
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1     3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร      3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ  2(1/1-1/2-0)       -      - 
  แบบองครวม
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  17 หนวยกิต19 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

หมายเหตุ : *เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0) AC  1313     -
AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2   3(2/2-1/2-0) AC 1313     -  
BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0) GE 1053     -
GE xxx1 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  1(0-1/2-0)       -      - 
MK1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
.............  เลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  19 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1   3(2/2-1/2-0) AC 1313     -
BA 3143  การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE xxx2 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)       -      - 
GE xxx2 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)       -      - 
.............  เลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  18 หนวยกิต  20ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา    หนวยกิต       Pre          Co

  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง       -      - 

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3303 การบัญชีบริหาร    3(2/2-1/2-0)   AC 3203     -
AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(3/3-0-0)      AC 2203 และ     -
          AC 2223
AC 3333 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0)   AC 1313     -
AC 4133 การภาษีอากร 2    3(3/3-0-0)   AC 4113     -
AC ……  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ    3(3/3-0-0)   ST 1063     -
EG 5233 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
     รวม  21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3203 การบัญชีตนทุน    3(2/2-1/2-0)   AC  1313     -
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1    3(2/2-1/2-0)   AC 1313     -
AC 4113 การภาษีอากร 1    3(3/3-0-0)       -      - 
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2/2-1/2-0)    AC 2203 และ     - 
           AC 2223
AC ……  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
      รวม  18 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา 



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 4106 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   เรียนวิชาเอกบังคับ     -
         แลวไมต่ำกวา 
         18 หนวยกิต 
                 และผานโครงการ
                 เตรียมความพรอม
      รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2    3(2/2-1/2-0)       -      

AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี   3(3/3-0-0)       -

AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะห  3(3/3-0-0)       -      
  งบการเงิน
AC …….  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)        -     -
EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)        GE 1063     -
  เพื่อวิชาชีพ
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)       -
      
     รวม  18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห    

AC 2203 และ
AC 2223

AC 2203 และ
AC 2223

AC 2203 และ
AC 2223

MG 1303 และ
MK 1503
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3303 การบัญชีบริหาร    3(2/2-1/2-0)   AC 3203     -
AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(3/3-0-0)      AC 2203 และ     -
          AC 2223
AC 3333 การควบคุมภายในและการบริหาร  3(3/3-0-0)   AC 1313     -
  ความเสี่ยง
AC 4133 การภาษีอากร 2    3(3/3-0-0)   AC 4113     -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ    3(3/3-0-0)   ST 1063     -
EG 5233 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
     รวม  18 หนวยกิต  19 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3203 การบัญชีตนทุน    3(2/2-1/2-0) AC 1313     -
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1    3(2/2-1/2-0) AC 1313     -
AC 4113 การภาษีอากร 1    3(3/3-0-0)       -      -
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2/2-1/2-0) AC 2203 และ     -
           AC 2223
AC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  18  หนวยกิต  21 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานทางการบัญชี

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี   3(0-0-3/15)       - 

     รวม  3 หนวยกิต  15 ชั่วโมง/สัปดาห    

เรียนวิชา
เอกบังคับ

แลวไมต่ำกวา
15 หนวยกิต



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
AC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
AC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  9 หนวยกิต  9 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2    3(2/2-1/2-0)       -
 
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี   3(3/3-0-0)       -
 
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3(3/3-0-0)       - 

EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)   GE 1063     -
  เพื่อวิชาชีพ
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)       -
     รวม  15 หนวยกิต  16 ชั่วโมง/สัปดาห    

AC 2203 และ
AC 2223

AC 2203 และ
AC 2223

AC 2203 และ
AC 2223

AC 2203 และ
AC 2223
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา
มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพทางการตลาด สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองท้ังดาน
ความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง ทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนได มีทักษะการส่ือสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีความรูเก่ียวกับธุรกิจจีนซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณของคณะบริหารธุรกิจ และสามารถใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 ความสำคัญของหลักสูตร
ในปจจุบันวิชาชีพทางการการตลาดเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้ังในระดับประเทศ
และระดับโลกเปนยางมาก เน่ืองจากการตลาดเปนศาสตรท่ีมีบทบาทในการศึกษาความตองการของผูบริโภคในตลาดซ่ึงทำให
คุณภาพของประชากรในประเทศหรือประชากรโลกไดรับประโยชนจากการพัฒนาทางการตลาดทำใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
จากการแขงขันทางการตลาด การพัฒนาบุคลลากรทางดานการตลาดท้ังในดานความรู ความสามารถความเช่ียวชาญและ
ประสบการณทางการตลาดแลว ยังตองพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบัณฑิตท่ีจะเปนนักการตลาด
ควบคูไปดวย เพ่ือใหไดบุคลากรทางดานการตลาดท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมท่ีจะนำความรู ความสามารถไปพัฒนา
สังคมในระดับประเทศและสังคมโลกดวยความม่ันคงอยางย่ังยืน
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในวิชาชีพท้ังดานทฤษฎี และการปฏิบัติ รอบรูในศาสตรท่ีเก่ียวของ และสามารถ
ประยุกตใชความรูในสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด วิเคราะห บูรณาการความรู และประสบการณทางวิชาชีพทางการตลาดอยางเปนระบบ
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองท้ังดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง และทำงานรวม
กับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 วิชาบังคับ        23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -
 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     -
 กลุมวิชาภาษา       9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 วิชาเลือก  ใหนักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา   7  หนวยกิต 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต      2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย      2(2/2-0-0)      -     -  
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2202  กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)      -     - 
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาภาษา  
GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)      -     -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ         99  หนวยกิต 
 กลุมวิชาแกน        48 หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AC 1233 หลักการบัญชี          3(2/2-1/2-0)      -     - 
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ           3(3/3-0-0)          AC 1233     - 
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ          3(3/3-0-0)      -     - 
BA 4113 การภาษีอากร                                         3(3/3-0-0)      -     - 
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน            3(3/3-0-0)      -     - 
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ           3(3/3-0-0) EG 5233 หรือ EG 2673    -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ       3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม  3(3/3-0-0)      -     - 
  ดวยนวัตกรรม
FN 1603 การเงินธุรกิจ             3(3/3-0-0)          AC 1233     -
IM  2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน      3(3/3-0-0)      -     - 
LA  2803 กฎหมายธุรกิจ           3(3/3-0-0)      -     - 
MG 1303 องคการและการจัดการ                3(3/3-0-0)      -     - 
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ            3(3/3-0-0) MG 1303 และ MK 1503
MK 1503 หลักการตลาด             3(3/3-0-0)      -     - 
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน           3(3/3-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาเอกบังคับ      36  หนวยกิต 
MK 2503  พฤติกรรมผูบริโภค           3(3/3-0-0)          MK 1503    -  
MK 2553 การจัดการผลิตภัณฑและกลยุทธการราคา          3(3/3-0-0)          MK 1503    -
MK 2563  การตลาดดิจิตอล            3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3313   การจัดการตราสินคา            3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3353  การจัดการชองทางทางการตลาด          3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3433  ระบบสารสนเทศทางการตลาด           3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3443  การจัดการลูกคาสัมพันธ            3(3/3-0-0)          MK 1503    -  
MK 3533  การวิจัยการตลาด              3(3/3-0-0)          MK 1503    -  
MK 3553  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ          3(3/3-0-0)          MK 1503    -
MK 4523  การจัดการการตลาด            3(3/3-0-0)          MK 1503    -  
MK 4603  กลยุทธการตลาดโลก            3(3/3-0-0)          MK 1503    -
MK 4633  สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด           3(3/3-0-0)          MK 1503    -
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กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6  หรือ  3  หนวยกิต 
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MK 4406 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ
                มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
          และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
           ตั้งแต 2.50  ขึ้นไป และ
                 ผานโครงการเตรียมความพรอม

กลุม 2
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด   3(0-0-3/15)   เรียนวิชาเอกบังคับแลว
             ไมต่ำกวา 18 หนวยกิต

กลุมวิชาเอกเลือก       9  หรือ 12  หนวยกิต
MK 2013 การตลาดอิเล็คทรอนิกส                 3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก   3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3413 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3603 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย     3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3613 การจัดซื้อและจัดหา    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4003  การตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
  และสิ่งแวดลอม
MK 4013  การตลาดการกีฬา    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4463 การดำเนินการธุรกิจสงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม                 3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
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กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6  หรือ  3  หนวยกิต 
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MK 4406 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ
                มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
          และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
           ตั้งแต 2.50  ขึ้นไป และ
                 ผานโครงการเตรียมความพรอม

กลุม 2
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด   3(0-0-3/15)   เรียนวิชาเอกบังคับแลว
             ไมต่ำกวา 18 หนวยกิต

กลุมวิชาเอกเลือก       9  หรือ 12  หนวยกิต
MK 2013 การตลาดอิเล็คทรอนิกส                 3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก   3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3413 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3603 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย     3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 3613 การจัดซื้อและจัดหา    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4003  การตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
  และสิ่งแวดลอม
MK 4013  การตลาดการกีฬา    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4463 การดำเนินการธุรกิจสงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม                 3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต    3(3/3-0-0)          MK 1503    - 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ
กลุมวิชาโท  ดานการตลาด
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษารายวิชาตามเงื่อนไข  ดังนี้
 วิชาบังคับ :  จำนวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
MK 2503  พฤติกรรมผูบริโภค       3(3/3-0-0)
MK 2553  การจัดการผลิตภัณฑและกลยุทธราคา        3(3/3-0-0)
 วิชาเลือก  :  ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการตลาดอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
ยกเวน รายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชาดังนี้
MK 4523  การจัดการการตลาด        3(3/3-0-0)
MK 4633  สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด               3(3/3-0-0)

 2. นักศึกษาคณะอื่นๆ ที่จะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาการตลาด  ดังนี้
         วิชาบังคับ :  จำนวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
MK 1503 หลักการตลาด      3(3/3-0-0)
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค     3(3/3-0-0)
MK 2553 การจัดการผลิตภัณฑและกลยุทธราคา   3(3/3-0-0)
 วิชาเลือก :  ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการตลาดอีก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวน รายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชาดังนี้
MK 4523 การจัดการการตลาด     3(3/3-0-0)
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด   3(3/3-0-0)



แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ  2(1/1-1/2-0)       -      - 
  แบบองครวม
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
MK 1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
GE XXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(2/2-0-0)       -      - 
GE XXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(2/2-0-0)       -      - 
XX XXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 1(0-1/2-0)       -      -     
      รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
      รวม  17 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการตลาด



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)   AC 1233     -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
MK 2563 การตลาดดิจิตอล    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3353  การจัดการชองทางทางการตลาด  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
EP 4303 การเปนผูประกอบการและ   3(3/3-0-0)       -      - 
  สรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม
GE XXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 2(2/2-0-0)       -      - 
      รวม  17 หนวยกิต  17 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1233 หลักการบัญชี    2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1/1-1/2-0)       -      - 
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 2553  การจัดการผลิตภัณฑและกลยุทธราคา 3(3/3-0-0)   MK 1503     -
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
.............. วิชาเลือกเสรี (1)    2(2/2-0-0)       -      - 
      รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

21
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562



แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
GE 1142 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)       -      - 
MK 3443 การจัดการลูกคาสัมพันธ   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3533 การวิจัยการตลาด   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 4523 การจัดการการตลาด   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)   MK 1503     - 
MK xxxx วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
      รวม  20 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
MK 3313  การจัดการตราสินคา   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3553 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3/3-0-0)   MK 1503     -
      รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา 



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MK 4406 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   ศึกษาวิชาเอกบังคับ     - 
             ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
               เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

      รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0) EG 5233 หรือ EG 2673     -
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0) MG 1303 และ MK 1503     -
MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
.............. วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
.............. วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      -
      รวม  21 หนวยกิต  21ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
GE 1142 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)       -      - 
MK 3443 การจัดการลูกคาสัมพันธ   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3533 การวิจัยการตลาด   3(3/3-0-0)      MK 1503 และ      -
            ST 2043
MK 4523 การจัดการการตลาด   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)   MK 1503     - 
      รวม  20 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
MK 3313 การจัดการตราสินคา   3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK 3553 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3/3-0-0)   MK 1503     -
      รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานดานการตลาด

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

MK3643 การฝกงานทางดานการตลาดี  3(0-0-3/15)       - 

     รวม  3 หนวยกิต  15 ชั่วโมง/สัปดาห    

ศึกษาวิชา
เอกบังคับ

แลวไมต่ำกวา
18 หนวยกิต



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MK xxxx วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)   MK 1503     -
.............. วิชาเลือกเสรี (2) 3   (3/3-0-0)       -      - 
      รวม  9 หนวยกิต  9 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0) EG 5233 หรือ     - 
           EG 2673
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0) MG1303 และ     - 
             MK 1503
MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก   3(3/3-0-0)   MK 1503     -  
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด  3(3/3-0-0)   MK 1503     -  
      รวม  15 หนวยกิต  15 ชั่วโมง/สัปดาห    
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย :    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
  :    บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Business Administration(Logistics and Supply Chain Management)
  :    B.B.A.(Logistics and Supply Chain Management)
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในสาขาวิชา ท้ังทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และความรูเก่ียวกับธุรกิจ
จีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอการทำงานและการประกอบอาชีพ  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
      ความสำคัญของหลักสูตร
ศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ที่จะทำใหระบบโลจิสติกสของไทยไดมาตรฐานสากล 
รองรับกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
จีนที่มีผลกระทบทำใหไทยตองปรับตัวสำหรับการกาวสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทำให
หนวยงานและองคกรตางๆ ของไทยทั้งภาครัฐ เอกชน องคการ หนวยงาน และสถาบันการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของ มีความตื่นตัว 
และความพยายามรวมกันพัฒนาโลจิสติกสของไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตรโดยตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
เปนศูนยกลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมท้ังคลังเก็บสินคาและศูนยกระจาย
สินคาโดยเปนประตูสูภาคตะวันออกเพราะมีเสนทางคมนาคมขนสงไปสูทาเรือแหลมฉบัง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดวยความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำประเทศชาติไปสูการพัฒนาดานตางๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลานาน มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงได
จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบุคลากรดานบริหารธุรกิจ
ที่มีความรอบรูศาสตรในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวของกับธุรกิจไทยและจีนมีความสามารถและทักษะควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเปนกำลังสำคัญที่จะชวยพัฒนาสังคม และคาดหวังวาบัณฑิตทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จะสามารถนำความ
รูและประสบการณไปประยุกตใชในการบริหารภายใตสภาวะแวดลอมที่ซับซอน และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันอยางมี
ประสิทธิภาพ



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  138  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30  หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)      -     - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    5  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
MA1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
GE 2133  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2/2-1/2-0)      -     -

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   102 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน      45 หนวยกิต 
AC 1233  หลักการบัญชี     3(2/2-1/2-0)  
AC 3133  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233  
BA 1313  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ3(2/2-1/2-0) 
BA 4113  การภาษีอากร 3(3/3-0-0)

28
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จึงมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถดำรงตนไดในสังคม มีวินัยและซื่อสัตยสุจริตในการ
   ประกอบอาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฏีดานโลจิสติกสและนำไปประยุกตใชใน
   การวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมา
   ประยุกตกับโลจิสติกสได
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนำหลักการที่ศึกษานำไปประยุกตสถานการณจริงได



รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BC 3303  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2/2-1/2-0)      -     - 
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -     -  
EG 5233  การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EG 5243  การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          GE 1063     -
FN 1603 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0) AC 1233 or AC 1313    -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)      -     - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     - 
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)      -     - 
MK 1503  หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -     - 
ST2053  สถิติธุรกิจ     3(3/3-0-0)          MA 1073    -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ      36 หนวยกิต
LM2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)      -     - 
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา  3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 3033 การจัดการการขนสง    3(3/3-0-0)          LM 2013    -  
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
  ในโซอุปทาน
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส  3(3/3-0-0)          LM 2013    -   
LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)          LM 2013
LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน    3(3/3-0-0)      -     - 
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ   3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 4013 การบริหารทาขนสง    3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา 3(3/3-0-0)          LM 2013    -  
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)        ศึกษาในฐานะ    -
               นักศึกษาชั้นปที่ 4  
LM4523 การวิจัยดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)    นักศึกษาชั้นปสุดทาย    -
               สุดทายหรือไดรับ
                 ความเห็นชอบ
              จากอาจารยผูสอน
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก      15 หรือ 18 หนวยกิต
LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการโซอุปทาน 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3403 ระบบการขนถายวัสดุ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3413 การจัดการธุรกิจขนาดยอม ไทย– จีน 3(3/3-0-0) LM 2013
LM3523 โลจิสติกสยอนกลับและโซอุปทานระบบปด 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3533 การจัดการโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขนาดยอม 3(3/3-0-0) LM 2013
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BC 3303  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2/2-1/2-0)      -     - 
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -     -  
EG 5233  การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EG 5243  การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          GE 1063     -
FN 1603 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0) AC 1233 or AC 1313    -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)      -     - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     - 
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)      -     - 
MK 1503  หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -     - 
ST2053  สถิติธุรกิจ     3(3/3-0-0)          MA 1073    -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ      36 หนวยกิต
LM2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)      -     - 
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา  3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 3033 การจัดการการขนสง    3(3/3-0-0)          LM 2013    -  
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
  ในโซอุปทาน
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส  3(3/3-0-0)          LM 2013    -   
LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)          LM 2013
LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน    3(3/3-0-0)      -     - 
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ   3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 4013 การบริหารทาขนสง    3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา 3(3/3-0-0)          LM 2013    -  
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)        ศึกษาในฐานะ    -
               นักศึกษาชั้นปที่ 4  
LM4523 การวิจัยดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)    นักศึกษาชั้นปสุดทาย    -
               สุดทายหรือไดรับ
                 ความเห็นชอบ
              จากอาจารยผูสอน
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก      15 หรือ 18 หนวยกิต
LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการโซอุปทาน 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3403 ระบบการขนถายวัสดุ 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3413 การจัดการธุรกิจขนาดยอม ไทย– จีน 3(3/3-0-0) LM 2013
LM3523 โลจิสติกสยอนกลับและโซอุปทานระบบปด 3(3/3-0-0) LM 2013
LM 3533 การจัดการโซอุปทานในธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขนาดยอม 3(3/3-0-0) LM 2013

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
LM 3543 โลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอม  3(3/3-0-0)      -     - 
LM 3633 การจัดการความเสี่ยงในโซอุปทาน   3(3/3-0-0)          LM 2013    - 
LM 3563 การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส   3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 3623 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
  ในอุตสาหกรรมอาหาร
LM 3643 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานแบบลีน  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 3813 การจัดการและกลยุทธการกระจายสินคา  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 3903 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑในโซอุปทาน 3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 4533 การวางแผนทรัพยากรองคการสำหรับ  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
  โลจิสติกสและโซอุปทาน
LM 4543 การจัดการโครงการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 4553 เหมืองขอมูลสำหรับโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 3823 เศรษฐกิจสรางสรรค    3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 4063 การคาชายแดนและการคาขามแดน  3(3/3-0-0)          LM 2013    -
LM 4033 กลยุทธธุรกิจไทย - จีน    3(3/3-0-0)          LM 2013    -
 2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
 ใหนักศึกษาเลือก  1  กลุมวิชา ดังนี้ 6 หรือ 3หนวยกิต 
 กลุม 1   
 LM 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40) นักศึกษาชั้นปสุดทายหรือไดรับความเห็นชอบ
              จากอาจารยผูสอน
 กลุม 2   
 LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15) นักศึกษาชั้นปสุดทายหรือไดรับความเห็นชอบ
              จากอาจารยผูสอน
   
หมายเหตุ :  1. นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา LM 4106 สหกิจศึกษา ควรมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 
                   ขึ้นไปหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และใหเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
          อีก 5 รายวิชา 15 หนวยกิต
               2. สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
                  เพิ่มเงื่อนไข : จะตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 ขึ้นไป และใหเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
         อีก6 รายวิชา 18 หนวยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ

4.  กลุมวิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเปนวิชาโท ตองศึกษาเฉพาะดาน
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ
LM2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
LM 3023  การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0)
LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน    3(3/3-0-0)
  
วิชาเลือก
 ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอีก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไดแก
LM 3033 การจัดการการขนสง    3(3/3-0-0)
LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)
LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
LM 3413 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย – จีน  3(3/3-0-0)
LM 3813 การจัดการและกลยุทธการกระจายสินคา  3(3/3-0-0)

 

   



แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC1233 หลักการบัญชี     3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)       -      - 
MK 1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
    รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา  2(1/1-1/2-0)       -      - 
  คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)       -      - 
    รวม 15 หนวยกิต 16 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน

32
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกส  3(3/3-0-0)   LM 2013     -
  และโซอุปทาน
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
ST 2053 สถิติธุรกิจ    3(3/3-0-0)   MA 1073     -
……..…  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
……..…  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)       -      - 
BA3503  การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0) AC 1233 orAC 1313     -
GE 1113 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)       -      - 
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1   3(2/2-1/2-0)       -      - 
LM 3123 โลจิสติกสไทย -จีน   3(3/3-0-0)       -      - 
.............. วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
EG 5233 การฟงขการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบ  3(3/3-0-0)   LM 2013     -
  สารสนเทศในโซอุปทาน
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 4013 การบริหารทาขนสง   3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหา  3(3/3-0-0)   LM 2013     -
  วัตถุดิบและลูกคา 
LM 4523 การวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)   นักศึกษาชั้นปสุดทาย     -
            หรือไดรับความเห็นชอบ
              จากอาจารยผูสอน
     รวม 21หนวยกิต 21ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 3033 การจัดการการขนสง   3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ  3(3/3-0-0)   LM 2013     -
.............. วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา 



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

LM 4106 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   นักศึกษาชั้น     -
               ปสุดทายหรือ
           ไดรับความเห็นชอบ
            จากอาจารยผูสอน
      รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)      ศึกษาในฐานะ     -
                นักศึกษาชั้นปที่ 4
…………..  วิชาเอกเลือก(3)    3(3/3-0-0)       -      - 
…………..  วิชาเอกเลือก (4)    3(3/3-0-0)       -      - 
………….  วิชาเอกเลือก(5)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0) AC 1233     -
EG 5233 การฟงขการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063     -
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบ  3(3/3-0-0) LM 2013     -
  สารสนเทศในโซอุปทาน
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0) LM 2013     -
LM 4013 การบริหารทาขนสง   3(3/3-0-0) LM 2013     -
LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหา  3(3/3-0-0) LM 2013     -
  วัตถุดิบและลูกคา
LM 4523 การวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0) นักศึกษาชั้น     -
                   ปสุดทายหรือ
                ไดรับความเห็นชอบ
                 จากอาจารยผูสอน

     รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 3033 การจัดการการขนสง   3(3/3-0-0)   LM 2013     -
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ  3(3/3-0-0)   LM 2013     -
.............. วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)   LM 2013     -
     รวม 21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานนอกสถานที่

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(0-0-3/15)  นักศึกษาชั้น     -
                   ปสุดทายหรือ
                ไดรับความเห็นชอบ
                 จากอาจารยผูสอน
     รวม 3 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

LM xxx  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
LM xxxx วิชาเอกเลือก(4)    3(3/3-0-0)       -      - 
LM xxxx วิชาเอกเลือก(5)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 9 หนวยกิต 9 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063     -
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)    ศึกษาในฐานะ     -
             นักศึกษาชั้นปที่ 4
.................. วิชาเอกเลือก(6)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 9 หนวยกิต 9 ชั่วโมง/สัปดาห
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ทางดานบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจจีน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพภายใตวัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม
 วัตถุประสงค
 หลักสูตรธุรกิจจีนมีวัตถุประสงคดังน้ี
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ ดานบริหารธุรกิจ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจจีน ท้ังภาค ทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
สามารถประยุกตใชในอาชีพการงาน การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและการศึกษาตอ 
ในระดับสูงข้ึน
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีความคิดเชิงวิเคราะหและมีประสบการณเชิงปฏิบัติในการสรางความ สัมพันธทางธุรกิจ
ไทย-จีน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตวัฒนธรรมการทำธุรกิจจีน
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะดานภาษาจีนเชิงธุรกิจสามารถติดตอส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และทำธุรกิจดวยจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  138  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)      -     -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    5  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)      -     -
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2/2-1/2-0)      -     - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   102  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       45  หนวยกิต  

AC 1233 หลักการบัญชี     3(2/2-1/2-0)      -     -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)          AC 1233     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)      -     -
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ  3(2/2-1/2-0)      -     -
BA 4113 การภาษีอากร     3(3/3-0-0)      -     -
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -     -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
FN 1603 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0) AC 1233 or AC 1313    -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)      -     -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     -
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)      -     -
MK 1503 หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -     -
ST 2053 สถิติธุรกิจ     3(3/3-0-0)          MA 1073    -
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 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       42 หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1    3(2/2-1/2-0)      -     - 
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2    3(2/2-1/2-0)          CN 1023     -
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(2/2-1/2-0)          CN 2013     -
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)          CN 2013     -
CB 2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 2033 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน   3(3/3-0-0)          MK 1503    -
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุนในประเทศจีน 3(3/3-0-0)          LA 2803     -
CB 3143 การจัดการธุรกิจสงออกและนำเขากับประเทศจีน 3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3193 วิจัยธุรกิจจีน     3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3203 เศรษฐกิจการคาและการลงทุนของจีน  3(3/3-0-0)      -     - 
CB 4053  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน 3(3/3-0-0)      -     - 
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน   3(3/3-0-0)     MG 1303,MK 1503,    -
                 Senior standing
CB 4083  สัมมนาธุรกิจจีน     3(3/3-0-0)        Senior standing    -
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก                                   9 หรือ 12 หนวยกิต 
CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน  3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษยสำหรับธุรกิจจีน  3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน  3(2/2-1/2-0)          CN 2013     -
CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงิน  3(3/3-0-0)      -     - 
  ที่เกี่ยวของของจีน
CB 4033 ระบบบัญชีและการภาษีอากรของจีน  3(3/3-0-0)          AC 1233     -
CB  4093 โลจิสติกสไทย-จีน    3(3/3-0-0)      -     - 
CB 4553 เทคโนโลยีดิจิตอลกับธุรกิจไทย-จีน   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 4563 เศรษฐกิจสรางสรรค    3(3/3-0-0)      -     - 
 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                            6 หรือ 3 หนวยกิต
CB 3093  การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(0-0-3/15)*        Senior standing    -
CB 4106 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)*        Senior standing    -

*หมายเหตุ : 
-  นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา CB 4106 สหกิจศึกษา จะตองเรียนวิชาเอกเลือกอีก 9 หนวยกิต
-  นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ จะตองเรียนรายวิชาเอกเลือกอีก 12 หนวยกิต 
   โดยสหกิจศึกษา หรือการฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ จะตองเลือกสถานประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวของกับจีนในประเทศไทย
   หรือประเทศจีน
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ หรือรายวิชา ดังนี้
 CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน            
 CN 2203 สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน        
 CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน
วิชาโทธุรกิจจีน
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในรายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CB 2023 วัฒนธรรมและการทำธุรกิจของจีน   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 2033 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)      -     - 
CB 3203 เศรษฐกิจการคาและการลงทุนของจีน    3(3/3-0-0)      -     - 
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1     3(2/2-1/2-0)      -     - 
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2     3(2/2-1/2-0)          CN 1023     -
 ทั้งนี้ รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก หรือวิชาเลือกเสรีแลว ไมใหนับรวม
อยูในกลุมวิชาโท
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา  2(1/1-1/2-0)       -      - 
  คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1113 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)       -      - 
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
CB 2033 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)       -      - 
CB 3203 เศรษฐกิจการคาและการลงทุนของจีน 3(3/3-0-0)       -      - 
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 19 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 20 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจจีน



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2 (ศึกษาที่ประเทศจีน)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1   3(2/2-1/2-0)       -      - 
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2   3(2/2-1/2-0)   CN 1023     -
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(2/2-1/2-0)   CN 2013     -
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)   CN 2013     -
………….  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
………….  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1233 หลักการบัญชี    3(2/2-1/2-0)       -      - 
BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
CB 2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน  3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -      - 
MK 1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
ST 2053 สถิติธุรกิจ    3(3/3-0-0)   MA 1073     -
     รวม 21 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาคฤดูรอน (ศึกษาที่ประเทศจีน)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจา  3(3/3-0-0)       -      - 
  ธุรกิจจีน (วิชาเอกเลือก 1)
     รวม 3 หนวยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      - 
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุนในประเทศจีน 3(3/3-0-0)   LA 2803     -
CB 3143 การจัดการธุรกิจสงออกและ  3(3/3-0-0)       -      - 
  นำเขากับประเทศจีน
CB 3193 วิจัยธุรกิจจีน    3(3/3-0-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน  3(3/3-0-0)       -      - 
CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ  3(3/3-0-0)       -      - 
  ขนาดยอมของจีน
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)  AC 1233 orAC 1313   -
     รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา 



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CB 4106 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   Senior standing     -
      รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน  3(3/3-0-0)  MG 1303,MK 1503,     -
               Senior standing
CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน    3(3/3-0-0)    Senior standing       -
CB …….  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
CB …….  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุนในประเทศจีน 3(3/3-0-0)   LA 2803     -
CB 3143 การจัดการธุรกิจสงออกและ  3(3/3-0-0)       -      - 
  นำเขากับประเทศจีน
CB 3193 วิจัยธุรกิจจีน    3(3/3-0-0)       -      - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2/2-1/2-0)       -      - 
CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน  3(3/3-0-0)   MK 1503     -
CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ  3(3/3-0-0)       -      - 
  ขนาดยอมของจีน
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)  AC 1233 orAC 1313    -
     รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานนอกสถานที่

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)   Senior standing     -
     รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CB …….  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
CB …….  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
CB …….  วิชาเอกเลือก (4)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 9 หนวยกิต 9 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน  3(3/3-0-0)       -      - 
CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 9 หนวยกิต 9 ชั่วโมง/สัปดาห
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  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและการเปนผูประกอบการ)
             : บธ.บ. (การจัดการและการเปนผูประกอบการ)
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     B.B.A. (Managementand Entrepreneurship)
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในสาขาวิชาทางดานการจัดการ โดยเสริมสรางการเปนผูประกอบการท่ีมีภาวะ
ผูนำท่ีมีการบริหารงานอยางมีจริธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถและทักษะในการประยุกตใชความรูให
เกิดประโยชนตอการทำงานและการประกอบอาชีพ
 วัตถุประสงค
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ มีวัตถุประสงค ดังน้ี
 1. ผลิตบัณทิตท่ีมีความรูทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีภาวะผูนำสูง มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของการเปนผู 
ประกอบการมีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการใหบริการและรับใชสังคม
  2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนำหลักการที ่เรียนมาไปประยุกต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในส่ิงแวดลอมดวย
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
 4. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวกับธุรกิจสามารถนำไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสำหรับอาชีพหรือ
ตอยอดองคความรูในระดับท่ีสูงข้ึน



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
 กลุมวิชาสังคมศาสตร      7  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    5  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     -
 กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก      ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2202  กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)      -     - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาภาษา 
GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)      -     - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   99 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       51  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AC 1233 หลักการบัญชี     3(2/2-1/2-0)      -     -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)          AC 1233     -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)      -     -
BA 4113 การภาษีอากร     3(3/3-0-0)      -     -
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค    3(3/3-0-0)      -     -
EC1013  เศรษฐศาสตรมหภาค    3(3/3-0-0)      -     -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ   3(3/3-0-0)          EG 5233     -
EG 5233  การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 5243  การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EP4303  การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม  3(3/3-0-0)      -     -
  ดวยนวัตกรรม
FN 1603 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0)          AC 1233     -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)      -     -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     -
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)      -     -
MK 1503  หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -     -
ST 2043  สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)      -     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       33 หนวยกิต 
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)          MG 1303    -
IB 4373  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)      -     -
MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ   3(3/3-0-0)          MG 1303    - 
MG 3313 พฤติกรรมองคการ    3(3/3-0-0)          MG 1303    - 
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3/3-0-0)      MG 1303 และMK 1503    -
MG 4033 สัมมนาการจัดการ    3(3/3-0-0)        ศึกษาวิชาเอก    -
           ไมนอยกวา24 หนวยกิต
MG 4103    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ  3(3/3-0-0)          ST 2043     -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  3(3/3-0-0)      -     -
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม  3(3/3-0-0)      MG 1303 และMK 1503    -
MG 4223 การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3/3-0-0)          MG 1303    - 
MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม  3(3/3-0-0)          MG 1303    -
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 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุมที่ 1  
 MG 4906 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)   
กลุม 2   
 MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15) 
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 1 (สหกิจศึกษา)
     1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 1 ถึง3  (ยกเวนวิชาเลือกเสรี)
     2. เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคกอนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาไมต่ำกวา 2.50
     3. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนใหศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได
     4. ใหศึกษากลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก 9 หนวยกิต หรือวิชาโทอีก 15 หนวยกิต
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 2 (ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
     1. ศึกษาวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกรวมกันแลว ไมนอยกวา 18 หนวยกิต (วิชาเอกเลือกหรือวิชาโทใหนับเฉพาะรายวิชา
ที่เปดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจเทานั้น) หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
     2. ใหศึกษากลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก 12 หนวยกิต หรือวิชาโทอีก 15 หนวยกิต ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา/
กลุมวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษาเปนวิชาโท แตทั้งนี้จะตองศึกษาไมนอยกวา15 หนวยกิต
 2.4 กลุมวิชาเอกเลือก      9 หรือ 12 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกใน 3 กลุม (วิชาใดก็ได) 
 2.4.1 กลุมวิชาการจัดการองคการ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)      -     -
MG 3073  จิตวิทยาธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     - 
MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ   3(3/3-0-0)          MG 1303    - 
MG 3373 การสื่อสารทางการบริหาร    3(3/3-0-0)      -     -
MG 3403 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 3(3/3-0-0)      -     - 
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ   3(3/3-0-0)      MG 1303 และ FN 1603    -
MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3/3-0-0)      -     - 
MG 4333 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3/3-0-0)      -     -
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ   3(3/3-0-0)          MG 1303    -   
 2.4.2 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา  3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
  และคัดเลือก 
HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)          HR 2113     - 
HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ   3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
HR 3253 การบริหารคาตอบแทน    3(3/3-0-0)          HR 2113     -   
HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย   3(3/3-0-0)          HR 2113     - 
  ในสถานประกอบการ 
HR 4133 การจัดการขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
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 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุมที่ 1  
 MG 4906 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)   
กลุม 2   
 MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15) 
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 1 (สหกิจศึกษา)
     1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 1 ถึง3  (ยกเวนวิชาเลือกเสรี)
     2. เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคกอนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาไมต่ำกวา 2.50
     3. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนใหศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได
     4. ใหศึกษากลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก 9 หนวยกิต หรือวิชาโทอีก 15 หนวยกิต
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 2 (ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
     1. ศึกษาวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกรวมกันแลว ไมนอยกวา 18 หนวยกิต (วิชาเอกเลือกหรือวิชาโทใหนับเฉพาะรายวิชา
ที่เปดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจเทานั้น) หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
     2. ใหศึกษากลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก 12 หนวยกิต หรือวิชาโทอีก 15 หนวยกิต ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา/
กลุมวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษาเปนวิชาโท แตทั้งนี้จะตองศึกษาไมนอยกวา15 หนวยกิต
 2.4 กลุมวิชาเอกเลือก      9 หรือ 12 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกใน 3 กลุม (วิชาใดก็ได) 
 2.4.1 กลุมวิชาการจัดการองคการ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)      -     -
MG 3073  จิตวิทยาธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     - 
MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ   3(3/3-0-0)          MG 1303    - 
MG 3373 การสื่อสารทางการบริหาร    3(3/3-0-0)      -     -
MG 3403 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 3(3/3-0-0)      -     - 
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ   3(3/3-0-0)      MG 1303 และ FN 1603    -
MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3/3-0-0)      -     - 
MG 4333 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3/3-0-0)      -     -
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ   3(3/3-0-0)          MG 1303    -   
 2.4.2 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา  3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
  และคัดเลือก 
HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)          HR 2113     - 
HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ   3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
HR 3253 การบริหารคาตอบแทน    3(3/3-0-0)          HR 2113     -   
HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย   3(3/3-0-0)          HR 2113     - 
  ในสถานประกอบการ 
HR 4133 การจัดการขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)          HR 2113     -  
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 2.4.3 กลุมวิชาการประกอบการ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite  
EP 3013  การพัฒนาความคิดการเปนผูประกอบการและ 3(3/3-0-0) MG 1303
  สรางสรรคนวัตกรรม
EP 3023 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3/3-0-0) MG 1303
EP 3033     การสรางสรรคธุรกิจใหมและการจัดการตราสินคา 3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4013 การจัดการความเสี่ยง    3(3/3-0-0) ไมมี
EP 4023  การจัดการเชิงประกอบการในองคการ  3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4103 การจัดการธุรกิจครอบครัว   3(3/3-0-0)MG1303หรือBA1313
EP 4113 การจัดการธุรกิจดิจิตัล    3(3/3-0-0) ไมมี
EP 4123 การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม   3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4203  การวางแผนกลยุทธและการฝกปฏิบัติเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) ไมมี
 2.5กลุมวิชาโท
 2.5.1 กลุมวิชาโทการจัดการองคการ
  นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการองคการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ตามเงื่อนไขดังนี้
 แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
   วิชาบังคับศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   HR 2113การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)
   MG 3123ผูนำและมนุษยสัมพันธ   3(3/3-0-0)
   วิชาเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ
   อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิตยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังนี้
   MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)
   MG 4033 สัมมนาการจัดการ  3(3/3-0-0)
 แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   MG 1303 องคการและการจัดการ  3(3/3-0-0)
   HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
   MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธ  3(3/3-0-0)
   วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ 
  อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวน 4 รายวิชา ดังนี้
   MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)
   MG 4033 สัมมนาการจัดการ  3(3/3-0-0)
   MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3/3-0-0)
   MG 4163ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(3/3-0-0)
 (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
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 2.4.3 กลุมวิชาการประกอบการ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite  
EP 3013  การพัฒนาความคิดการเปนผูประกอบการและ 3(3/3-0-0) MG 1303
  สรางสรรคนวัตกรรม
EP 3023 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3/3-0-0) MG 1303
EP 3033     การสรางสรรคธุรกิจใหมและการจัดการตราสินคา 3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4013 การจัดการความเสี่ยง    3(3/3-0-0) ไมมี
EP 4023  การจัดการเชิงประกอบการในองคการ  3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4103 การจัดการธุรกิจครอบครัว   3(3/3-0-0)MG1303หรือBA1313
EP 4113 การจัดการธุรกิจดิจิตัล    3(3/3-0-0) ไมมี
EP 4123 การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม   3(3/3-0-0) MG 1303
EP 4203  การวางแผนกลยุทธและการฝกปฏิบัติเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) ไมมี
 2.5กลุมวิชาโท
 2.5.1 กลุมวิชาโทการจัดการองคการ
  นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการองคการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ตามเงื่อนไขดังนี้
 แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
   วิชาบังคับศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   HR 2113การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)
   MG 3123ผูนำและมนุษยสัมพันธ   3(3/3-0-0)
   วิชาเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ
   อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิตยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังนี้
   MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)
   MG 4033 สัมมนาการจัดการ  3(3/3-0-0)
 แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   MG 1303 องคการและการจัดการ  3(3/3-0-0)
   HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
   MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธ  3(3/3-0-0)
   วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ 
  อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวน 4 รายวิชา ดังนี้
   MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)
   MG 4033 สัมมนาการจัดการ  3(3/3-0-0)
   MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3/3-0-0)
   MG 4163ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(3/3-0-0)
 (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
 

 2.5.2 กลุมวิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา
ไมนอยกวา 15-18 หนวยกิตตามเงื่อนไขดังนี้
 แบบที่ 1  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
   วิชาเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
  อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/
  วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
 แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น  ศึกษาจำนวน 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
   MG1303 องคการและการจัดการ  3(3/3-0-0)
   HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
   วิชาเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต หากเคยศึกษารายวิชา MG 1303 เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร หรือวิชา
  เลือกเสรีไปแลว ใหศึกษารายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มเติมอีก 15 หนวยกิต
 2.5.3 กลุมวิชาโทบริหารธุรกิจ
 นักศึกษาคณะอื่นที่ประสงคศึกษาวิชาทางการบริหารธุรกิจเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาบังคับ 
จำนวน 15 หนวยกิต ดังนี้
 วิชาบังคับ
  AC1233 หลักการบัญชี       3(2/2-1/2-0)
  BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ     3(3/3-0-0)
  FN 1603 การเงินธุรกิจ       3(3/3-0-0)
  MG 1303 องคการและการจัดการ     3(3/3-0-0)
  MK 1503 หลักการตลาด      3(3/3-0-0)
 รายวิชาใดที่นักศึกษาเคยไดศึกษารายวิชาดังกลาวเปนวิชาแกน/วิชาเอกบังคับ/วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรี
ไปแลวใหเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกดังตอไปนี้ (วิชาใดก็ได) จนครบ 15 หนวยกิต
 วิชาเลือก
  BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)
  BA 4113 การภาษีอากร       3(3/3-0-0)
  IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน    3(3/3-0-0)
  LA 2803 กฎหมายธุรกิจ      3(3/3-0-0)
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 2.5.4 กลุมวิชาโทการประกอบการ
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการประกอบการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต  
ตามเงื่อนไข ดังนี้
 แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น  ตองศึกษาดังนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา 3 หนวยกิต  ในรายวิชา ดังนี้
  MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม      3(3/3-0-0)
   วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการประกอบการ 
  อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน /วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ/ 
  หรือวิชาเอกแลวไมใหนับรวมอยูในวิชาโท)
 แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่นตองศึกษาจำนวน 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข  ดังนี้
   วิชาบังคับ ศึกษา  6 หนวยกิต ในรายวิชา  ดังนี้
  EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม 3(3/3-0-0)
  MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม    3(3/3-0-0)
   วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการประกอบการ
  อีกไมนอยกวา 9  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจของนักศึกษา
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)       -      - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
MK1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
GE… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)   2(2/2-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 16 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
MG1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 16 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EC1013  เศรษฐศาสตรมหภาค   3(3/3-0-0)       -      - 
EG 5233 การฟง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)       -      - 
  ดวยนวัตกรรม
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ  3(3/3-0-0)   MG 1303     -
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน  3(3/3-0-0)       -      - 
GE…. วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)   1(0-1/2-0)       -      - 
     รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1233 หลักการบัญชี    3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3/3-0-0)   GE 1053     -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      - 
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)   MG 1303     -
GE… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)   2(2/2-0-0)       -      - 
GE… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)   2(2/2-0-0)       -      - 
     รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง / สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -      - 
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)   AC1233     -
MG 4103 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ 3(3/3-0-0)   ST 2043     -
MG 4223 การบริหารความขัดแยงและ  3(3/3-0-0)   MG 1303     -
  การเจรจาตอรอง
…………  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
…………  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
BA4113  การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(3/3-0-0)   MG1303     -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3/3-0-0)       -      - 
…………  วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
……..….  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา 
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MG 4906 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)    ตามเงื่อนไข     -
      รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)   EG5233     -
IB 4373  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)       -      - 
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)  MG 1303 และ MK 1503  -
MG 4033 สัมมนาการจัดการ   3(3/3-0-0)         ศึกษาวิชาเอก      -
             ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(3/3-0-0)  MG 1303 และ MK 1503  -
MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม 3(3/3-0-0)   MG1303      -
…………  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต21 ชั่วโมง/สัปดาห



แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)   AC1233     -
MG 4223 การบริหารความขัดแยงและ  3(3/3-0-0)   MG 1303     -
  การเจรจาตอรอง
…………  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
…………  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
BA4113  การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(3/3-0-0)   MG1303     -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3/3-0-0)       -      - 
…………  วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานนอกสถานที่

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(3/3-0-0) ตามเงื่อนไข -
     รวม 3 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห

60
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MG 4103 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ 3(3/3-0-0)   ST 2043     -
BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -      - 
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0) MG 1303 และMK 1503    -
…………  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
…………  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)   EG5233     -
IB 4373  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)       -      - 
MG 4033 สัมมนาการจัดการ   3(3/3-0-0)       ศึกษาวิชาเอก     -
                   ไมนอยกวา
                   24 หนวยกิต
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(3/3-0-0) MG 1303 และMK 1503    -
MG4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม 3(3/3-0-0)   MG1303     -
………… วิชาเอกเลือก (4)     3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในสาขาการจัดการวิชาธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม โดยเสริมสรางการเปน
บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูดานการจัดการสงออก 
นำเขา และชิปปง มีทักษในะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับวิชาชีพธุรกิจระหวางประเทศ  ตลอดจนเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณผานสถานประกอบการช้ันนำท้ังภายในและตางประเทศ  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการมืออาชีพใน
ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
 วัตถุประสงค
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สมัยใหม มีวัตถุประสงคดังน้ี
 1. ผลิตบัณทิตท่ีมีความรูทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานดานการสงออกและนำเขาสามารถ
ประยุกตความรูกับศาสตรตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกในการใหบริการและรับใชสังคม 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนำหลักการท่ีเรียนมาไปประยุกตใชกับ
สถานการณจริงไดในทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม รวมท้ังจะตองตระหนักในประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดลอมดวย
 3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวกับธุรกิจจีนสามารถนำไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสำหรับอาชีพ
หรือตอยอดองคความรูในระดับท่ีสูงข้ึน
 4. สามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางนอย 1 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีความใฝรูต่ืนตัวใน
ขอมูลขาวสารดานธุรกิจระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
 5. มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานและเรียนรูการทำงานรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
 6. มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และ สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     -
 กลุมวิชาภาษา       9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก      ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2202  กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)      -     -
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)      -     -  
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)      -     - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)      -     - 
 กลุมวิชาภาษา 
GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)      -     - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   99 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       51  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AC 1233  หลักการบัญชี     3(2/2-1/2-0)      -     -
AC 3133  การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)          AC 1233     - 
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ    3(3/3-0-0)      -     -
BA 3303  ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)      -     -  
BA 4113  การภาษีอากร     3(3/3-0-0)      -     -
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค    3(3/3-0-0)      -     -
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค    3(3/3-0-0)      -     -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ   3(3/3-0-0)          EG 5233     -
EG 5233  การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EG 5243  การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          GE 1063     - 
EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม  3(3/3-0-0)      -     -
  ดวยนวัตกรรม
FN 1603 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0)          AC 1233     - 
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3/3-0-0)      -     - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)      -     -
MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)      -     - 
MK 1503  หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -     -
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)      -     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       33 หนวยกิต 
IB 2713  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน  3(3/3-0-0)      -     -
IB 2723  นโยบายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)      -     -
IB 3113  การจัดการขามวัฒนธรรมและการเจรจาตอรอง
  สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)      -     -
IB 3303  การตลาดระดับโลก    3(3/3-0-0)          MK 1503    -
IB 3403  วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ    3(3/3-0-0)          ST2043     - 
IB 3753  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)      -     -
IB 3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
IB 4203  การจัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)          IB 2713     -
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)      EC 1013 และ FN 1603    -
IB 4703  การจัดการสงออกและนำเขา   3(3/3-0-0)      -     - 
IB 4743  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)       ศึกษาในฐานะ    -
              นักศึกษาชั้นปที่ 4
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ี
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุมที่ 1  
 IB 4816  สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)   
กลุมที่ 2   
 IB4813  ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15) 
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 1 (สหกิจศึกษา)
     1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 1 ถึง 3  (ยกเวนวิชาเลือกเสรี)
     2. เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคกอนที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาไมต่ำกวา 2.50
     3. ศึกษาวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกรวมกันแลว ไมนอยกวา 21 หนวยกิต หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
     4. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนใหศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได
     5. ใหศึกษากลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติมอีก 9 หนวยกิต 
 2.4 กลุมวิชาเอกเลือก      9 หรือ 12 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกใน 3 กลุม (วิชาใดก็ได) 
 2.4.1 กลุมวิชาการจัดการองคการ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IB 3003  การจัดการความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ   3(3/3-0-0)      -     -
  ระหวางประเทศ 
IB 3013  การจัดการนวัตกรรมบรรษัทขามชาติ  3(3/3-0-0)      -     -

IB 3023  การบริหารทาเรือและพิธีการศุลกากร  3(3/3-0-0)      -     -
  สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ
IB 3503  การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)      -     - 
IB 3783  การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)      -     - 
IB 3793  ธุรกิจบริการระหวางประเทศ    3(3/3-0-0)      -     - 
IB 4773  ระบบศุลกากรและการประกันภัยสินคา  3(3/3-0-0)      -     -
  ระหวางประเทศ
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          ไมนอยกวา        6  หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ
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กลุมวิชาโทธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม เปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับดานธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหมหรือ
กลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม ไมนอยกวา 15 หนวยกิต (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาชีพ/
วิชาชีพเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
 2.นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชาดังตอไปนี้ 
 วิชาบังคับ 
  IB 2713    การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน   3(3/3-0-0)
 วิชาเลือก
  เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม 
 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      - 
MK 1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ  2(1/1-1/2-0)       -      - 
  แบบองครวม
GE……..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)  2(2/2-0-0)       -      - 
GE……..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)  2(2/2-0-0)       -      - 
     รวม 15 หนวยกิต 16 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      - 
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 16 หนวยกิต 17 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3/3-0-0)       -      - 
BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -      - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      - 
IB 2723  นโยบายการคาและการลงทุน  3(3/3-0-0)       -      - 
  ระหวางประเทศ
………..  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 20 หนวยกิต 20 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1233 หลักการบัญชี    3(2/2-1/2-0)       -      - 
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน  3(3/3-0-0)       -      - 
IB 2713  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน 3(3/3-0-0)       -      - 
GE……..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)  1(0-1/0-2)       -      - 
……….  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 19 หนวยกิต 22 ชั่วโมง / สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
IB 3303  การตลาดระดับโลก   3(3/3-0-0)       -      - 
IB 3753  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)       -      - 
  ระหวางประเทศ
IB 3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
………..  วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IB 3403  วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)   ST2043     -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)   AC 1233     -
EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)       -      - 
  ดวยนวัตกรรม
IB 3113  การจัดการขามวัฒนธรรมและการเจรจา 3(3/3-0-0)       -      - 
  ตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ
IB 4703  การจัดการ สงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)       -      - 
GE…..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  2(2/2-0-0)       -      - 
     รวม 20 หนวยกิต 20 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IB 4816  สหกิจศึกษา *    6(0-0-6/40) * เปนไปตามเงื่อนไข     -
               ของสาขาวิชาหรือ
               ไดรับความเห็นชอบ
         จากสาขาวิชา
     รวม 6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)   EG 5233     -
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ  3(3/3-0-0) EC 1013 และFN 1603   -
IB 4203  การจัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)   IB 2713     -
IB 4743  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) ศึกษาในฐานะนักศึกษา     -
           ชั้นปที่ 4
………..  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
………..  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง / สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)   AC 1233     -
IB 3303  การตลาดระดับโลก   3(3/3-0-0)       -      - 
IB 3753  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)       -      - 
  ระหวางประเทศ
IB 3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)       -      - 
………..  วิชาเอกเลือก (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
EP 4303 การเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)       -      - 
  ดวยนวัตกรรม
FN 1603 การเงินธุรกิจ    3(3/3-0-0)   AC 1233     -
IB 3113  การจัดการขามวัฒนธรรมและการเจรจา 3(3/3-0-0)       -      - 
  ตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
IB 4703  การจัดการสงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)       -      - 
GE…..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  2(2/2-0-0)       -      - 
     รวม 17 หนวยกิต 17 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 2 การฝกงานนอกสถานที่

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

IB 4813  ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(3/3-0-0) ตองศึกษาวิชา         -
            เอกบังคับแลวไมนอยกวา
            21 หนวยกิตและไดรับ
        ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
     รวม 3 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)   EG 5233     -
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ  3(3/3-0-0) EC 1013 และFN 1603   -
IB 4203  การจัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)   IB 2713     -
IB 4743  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)       ศึกษาในฐานะ     -
                นักศึกษาชั้นปที่ 4
………..  วิชาเอกเลือก (3)    3(3/3-0-0)       -      - 
………..  วิชาเอกเลือก (4)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4103 การวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)   IB 3403     -
BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)       -      - 
………..  วิชาเอกเลือก (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม 9 หนวยกิต 9 ชั่วโมง / สัปดาห



86
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

1. อาจารยสุวรรณา    อินคลาย 
   • บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสยาม 
   • บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   • ผูสอบบัญชีภาษีอากร
2. อาจารยจรรยา    ยอดนิล 
   • บช.บ.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   • บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3. อาจารยลาวรรณ    อนันตชลาลัย 
   • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก 
   • บช.ม. (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. อาจารยชลิตพันธ    บุญมีสุวรรณ 
   • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   • ศ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   • บช.ม. (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. อาจารยนุช    สัทธาฉัตรมงคล
   • บช.บ.  (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. อาจารยชัยสิน    สุขวิบูลย
   • บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   • ป.บัณฑิต (สอบบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
7. อาจารยรุจิรัตน    พัฒนะศรี
   • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • บช.ม. (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. อาจารยธนบูรณ    ใจตั้งมั่น
   • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • B.B.A. (General Management) 
   For Hays State University U.S.A.
9. อาจารยนฤมล    จรัสวชิรกุล
   • ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สาขาวิชาการบัญชี

10. อาจารยจริยา    ยศเมฆ
   • ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • น.บ. (สาขากฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. อาจารยสุคนธศักดิ์    เจริญจิตร
   • บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
12. อาจารยศิลปชัย    รักษาพล
   • บช.บ. (การบัญชีทั่วไป) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
   • ป.บัณฑิต (สอบบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

1. อาจารยสุเมษ    เลิศจริยพร
   • บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
   • บธ.บ. (การตลาด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อาจารยพวงชมพู    โจนส
   • Doctor of Philosophy (Marketing) 
   Victoria University, Australia
   • บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
3. อาจารยอรรถพล    ธรรมไพบูลย
   • M.Sc. (Marketing)Golden Gate University, U.S.A.
   • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. อาจารยนิรมล    เจริญสวรรค
   • M.B.A. (Management) City University, 
   Washington, U.S.A. 
   • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
5. อาจารยกันตติกมาฐ    รัตนปริญญานุกูล
   • บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สาขาวิชาการตลาด

คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

1. อาจารยอดุลย นงภา 
   • วท.ม. (การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
   • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2. อาจารยรพี  อุดมทรัพย
   • วท.ม. (การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ)
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
   • วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุ)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
3. อาจารยอภิญญา ไกรสำโรง
   • วท.ม.(การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ)
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
   • บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
4. อาจารยพรวิสา ทาระคำ
   • วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. อาจารยนันทวรรณ บุญรักษา
   • บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(2557)
6. ผศ.ดร.ชุติระระบอบ
   • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) ม.เกษตรศาสตร
   • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • บธ.ม. (การจัดการ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
   • ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.เชียงใหม 
7. ดร.มรกต กำแพงเพชร
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด (การจัดการ) 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • บธ.บ.(การเปนผูประกอบการ) มหาวิทลัยฟารอีสเทอร
8. ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
   • B.B.A.(Finance) Western Michigan University
   • M.B.A. (Financial Management)
     Western Michigan University

9. ดร.ธันยมัย เจียรกุล
   • Ph.D.(International Business)
   สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
   • บธ.ม.(การเงิน) สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร NIDA
   • ศศ.บ.(การเงิน-การคลัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ดร. พิพัฒน รัตนจินดา
   • Ph.D.(Information Technology Assumtion University
   • M.I.S.(Information Systems)University of Wollongong
   • BB.A.(Accounting) Asumption University
11. ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน
   • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   •  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12. ดร.แววมยุรา คำสุข
   • ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ.(วิศวกรรมวัสดุ) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
13. ดร.สิทธิโชค สินรัตน 
   • ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   • Mini MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
14. ดร.อัญชลี สมบูรณ
   • Ph.D.(International Trade)University of
   international Business and Economics
   • Master of Chinese Speakers of other languages(Callege          
   of Chinese Language and Culture)
   Beijing normal university
   • BE.(International Economics and Trade)
   University of international Business and Economics
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15. ดร.พิษณุ วรรณกูล
   • D.B.A.(Business Administration)
     Ateneo de Davao University, Philippines
   • วท.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม) 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • น.บ.(นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยคำแหง
   • วท.บ.(อิเล็กทรอนิกส) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
16. อาจารยณภัทร ศรีนวล
   • M.LogMan(LogisticsManagement) 
     The University of Sydney, AU 
   • M.EngMgmt(EngineeringManagement) 
     University of Wollongong,AU 
   • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)ม.เกษตรศาสตร
17. รองศาสตราจารย ดร.วลัยลักษณ  อัตถธีรวงศ
   • ค.บ. (เคมี-คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • พบ.ม. (การวิจัยดำเนินงาน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
18. ดร.วาสุเทพ  ภาณววัฒน
   • Doctor of Philosophy บริหารธุรกิจ (English Program) 
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • Master of Business Administration, Georgia, USA
   • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
19. อาจารยสมควร  ฉายศิลปะรุงเรือง
   • Telecommunication Eng, Okayama University, Japan
   • Computer Engineering (Honor Class) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. อาจารยพิเชษฐ  ฉันทเศรษฐ 
   • M.S.Logistics and Supply Chain Management
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • B.S.Business Administration (Marketing)
    Ashland University, Ashland, Ohio, USA.
21. อาจารยพัชรา  โพชะนิกร
   • Master of Business Administration (Logistics Management)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • International Business มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. อาจารยสุชาติ  วัฒกานนท  
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคำแหง 
2. อาจารย ดร.อัญชลี  สมบูรณ
   • B.Econ. (International Economics and Trade) 
      University of International Business and Economics  
      (Beijing, China) 
   • M.A. (Master of Teaching to Speakers of Other 
      Language) Beijing Normal University (Beijing, China)  
   • D.Econ. (International Trade) University of 
      International Business and Economics (Beijing, China) 
3. อาจารยปรียา  เตียงธวัช
   • วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
      ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   • MBA (Business Administration) University of 
      Internation Business & Economics, 
      Beijing Campus ,PR China 
4. อาจารย Lee Yao Wu
   • BA (Electronic Communication) 
      College of Maritime Technology 
   • บธ.ม. บริหารท่ัวไป ม.สยาม 
5. อาจารยศักด์ิชัย  รัตนปกรณ
   • ค.อ.บ.( เคร่ืองกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   • น.บ. (นิติศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมธิราช
   • พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อักษรศรี  พานิชสาสน
   • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาโครงการ 
      ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
      การวิจัย
   • M.A. (Int’l Econ & Chinese Studies)
     Johns Hopkins University , สหรัฐอเมริกา 
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7. อาจารยภูสิต  เพ็ญศิริ
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
      คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • Cert. Program  Direct  Marketing & Update Advertising 
      U.C Berkley, U.S.A.

สาขาวิชาธุรกิจจีน



1. อาจารยมธุรพจน ศรีโพนทอง 
   • บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. อาจารยสุภาวดี คุมราษฎร
   • M.B.A. in International Business  (Global M.B.A) 
      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
3. อาจารยศิริวุฒิ รุงเรือง
   • บธ.ม.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
   • บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4. อาจารยนันทมัย  ธนานิธิภัค
   • M.B.A. (International Business)
      Pacific States University, U.S.A. 
   • วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5. อาจารยนราภรณ  ธรรมดี
   • บธ.ม. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   • M.A.(International Business)
      Anglia Ruskin University, U.K.
   •  ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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8. อาจารยวิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ
   • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • เนติบัณฑิตยสภาไทย 
   • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • ประกาศนียบัตร กฎหมายเศรษฐกิจและกฎหมายอาญา
      มหาวิทยาลัยจงซาน  
      ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
9. อาจารยกุญญพันธ   แรงขำ
   • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • M.PA (Public Administration)
      Southern Methodist University, Dallas, U.S.A

1. ผศ. สถาพร   ปนเจริญ
   • พบ.ม.(การบริหารองคการและการจัดการ)
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   • บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ)   
      เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2. อาจารยประนอม  ลอองนวล
   • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
3. ดร.นันทวุฒิ  ครุธา
   •  ปร.ด (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   • ศศ.ม (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • บธ.บ. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4. ผศ. ดร.ชัชราวรรณ  มีทรัพยทอง
   • ปร.ด (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   • บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. ดร.มรกต  กำแพงเพชร 
   • ปร.ด (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ) 
      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
   • ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. อาจารยกฤตนันท   ประทุมเนตร
   • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • กจ.ม.(การจัดการอุตสากรรม)
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม

1. อาจารยธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ
   • บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   • บช.บ. (การบัญชี) 
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. อาจารยเจริญรัตน เบญจรัตนาภรณ
   • M.B.A. (General Management)   
      University of Wollongong, NSW, Australia 
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณาจารยหลักสูตรนานาชาติ
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3. อาจารยZhao Jing Yan  
   • บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   • M.S.F. (Financial Management and Investment 
      Analysis) Exeter University, U.K.  
   • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
4. อาจารยConrado Aquino
   • M.B.A. (Management and Human Resources)
      University of Santo Tomas, Philippines  
   • BSBA. (Management and Human Resources)
      Ateneo Loyola University, Philippines 

5. อาจารยWeiting He
   • กจ.ม. (การพัฒนาองคการและการจัดการ)
      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
   • บธ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
6. อาจารยสลิลทิพย  ศิริศักดิพร
   • Master’ Degree MBA,  Assumption University 
   • Bachelor’ Degree BBA  Accounting, 
      Assumption University
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คำอธิบายรายวิชา
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1      3(2/2-1/2-0)

 (Intermediate Accounting I) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจำแนกประเภท 

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สินทรัพยในงบการเงิน

AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2      3(2/2-1/2-0)

 (Intermediate Accounting II) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

         หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การ

บัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การจำแนก

ประเภท การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน 

AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี       3(0-0-3/15)

 (Accounting Internship) 

วิชาบังคับกอน : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15 หนวยกิต 

 การฝกปฏิบัติงานทางการบัญชี ในสถานประกอบการ เปนระยะ

เวลา 8 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางปฏิบัติ และทักษะตางๆ ใน

การทำงานในวิชาชีพ สามารถประยุกตความรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแก

ปญหาที่พบภายใตสถานการณจริง

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0) 

 (Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1233 

 การบัญชีการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค และลักษณะขอมูล

บัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสด  แนวความ

คิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตนทุน-ปริมาณ-กำไร การบัญชีตนทุนกิจกรรม ขอมูล

ตนทุนเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการนำขอมูลบัญชีมาใชวิเคราะหในประเด็น

ตาง ๆ เพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจของฝาย รวมถึงการนำขอมูล

ตนทุนมาใชตัดสินใจระยะสั้น การวัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหการ

จายลงทุน และการจัดทำงบประมาณเพื่อใชวางแผนและควบคุมระยะยาว

AC 3203 การบัญชีตนทุน       3(2/2-1/2-0)

 (Cost Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

 แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีตนทุน บทบาทของการบัญชี

ตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุนตางๆ การจำแนก

ประเภทตนทุน การคำนวณตนทุนผลิตภัณฑ ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน 

วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบ

บัญชีตนทุนงานสั่งทำ ระบบตนทุนชวงการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย 

การสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ

ผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม และระบบบัญชีตนทุน

มาตรฐาน 

AC 1223 การบัญชีการเงิน      3(2/2-1/2-0)

 (Financial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี วิธีการ

บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบ

กำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบัญชีเงินสด การบัญชีตั๋วเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบ

กระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1233 หลักการบัญช   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

           ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางการบัญชี ตลอดจนการจัด

ทำงบการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ ที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เชน 

ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุง

และปดบัญชี การบัญชีเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1    3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี  ประโยชนของขอมูล

ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวัน

ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การ

ปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให

บริการ กิจการซื้อขายสินคา และระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting II) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1233 หรือ  AC 1303 

          การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หลักการและ

วิธีการของระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน 

สินคา สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน การ

บัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร งบกระแสเงินสด

AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Principles of Business Finance) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313  

          สภาพแวดลอมทางการเงินธุรกิจ เปาหมาย บทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการเงินทุน การ

วางแผนและพยากรณทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการ

ลงทุน มูลคาเงินตามเวลา การประเมินมูลคาหลักทรัพย งบลงทุน นโยบาย

การจายเงินปนผล ความลมเหลวของธุรกิจ 
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AC 4106 สหกิจศึกษา       6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education) 

วิชาบังคับกอน :  เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต 

 นักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี โดยปฏิบัติงาน

จริงในองคกรธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานจริง ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

AC 4113 การภาษีอากร 1   3(3/3-0-0)

 (Taxation I) 

วิชาบังคับกอน :ไมมี  

 หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตาม

ประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได

หัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป

AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2      3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Accounting II) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

          หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัท

ยอย บริษัทรวม การบัญชีสำหรับกิจการรวมการงาน การจัดทำงบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำงบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบรูณ

AC 4133 การภาษีอากร 2         3(3/3-0-0)

 (Taxation II) 

วิชาบังคับกอน : AC 4113 

         ศึกษาแนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและ

คาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ 

เพื่อคำนวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการ

บัญชีใหเปนกำไรสุทธิทางภาษีอากร การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี

อากรประเภทตางๆ ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล การจัดทำรายงานทางภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษี

อากรประเภทตางๆ ความแตกตางระหวางการวางแผนภาษีอากรกับการ

หลีกเลี่ยงภาษีอากร

AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2/2-1/2-0)

 (Accounting Software) 

วิชาบังคับกอน : AC 4253 

 ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ศึกษาการใช

งานในระบบตางๆ เชนระบบบัญชีแยกประเภท ระบบงบประมาณ ระบบจัด

ซื้อ ระบบขาย ระบบสินคาคงคลัง ระบบผลิต การจัดทำรายงานทางบัญชี 

และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปตัวอยางในการ

ทดลองปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกันของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ

บัญชีกับโปรแกรมประเภท Spreadsheet 

AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1        3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

          หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับ สำนักงานใหญ และสาขาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ นโยบายทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงทางการ

บัญชีและขอผิดพลาด การบัญชีธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชำระ สัญญาเชา 

การบัญชีสำหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน

AC 3303 การบัญชีบริหาร   3(2/2-1/2-0)

 (Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

          แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร การจัดการสมัยใหมท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการบัญชีบริหาร การนำขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน การ

ควบคุม และการตัดสินใจของผูบริหาร วิธีการบัญชีตนทุนผันแปร และตนทุน

รวม การวิเคราะหความสัมพันธ ตนทุน ปริมาณกำไร การกำหนดราคาขาย 

การวิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิด

ชอบ การกำหนดราคาโอน และการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(3/3-0-0)

 (Auditing and Assurance Service) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

          แนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย 

และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิด

ชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและขอผิด

พลาด การวางแผนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี

สาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม

หลักฐาน วิธีการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การ

ตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย การจัด

ทำกระดาษทำการของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต 

AC 3333 การควบคุมภายในและ  3(3/3-0-0)

 การบริหารความเสี่ยง                           

 (Internal Control and Enterprise Risk   

 Management)  

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          แนวความคิดท่ัวไปและองคประกอบเก่ียวกับการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน แนวความคิดพ้ืนฐาน

ของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร การจัดระบบงาน

ตามกระบวน การบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ

ภายในและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิด

ชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริหารความเส่ียง องคประกอบการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และการรายงานตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล
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AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Legislation Relation to Accounting Profession)

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

          เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พระ

ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะสวนที่

เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งคำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะห 3(3/3-0-0)

 งบการเงิน

 (Financial Reporting and Statement Analysis)  

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223   

          ศึกษาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงิน และ

ขอมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 

การนำเสนอรายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและขอกำหนดกฎหมาย ผลกระทบของการใชนโยบาย 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แตกตางกันที่มีตองบการเงิน การ

วิเคราะหงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบ เพื่อการตัดสินใจใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอฝายบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ

AC 4353 การควบคุมและตรวจสอบ  3(3/3-0-0)

 ระบบสารสนเทศ

 (Information System Audit and Controls)  

วิชาบังคับกอน : AC 3323 และ AC 4253 

 ผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทาง

ดานการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริต

ทางคอมพิวเตอร และมาตรการปองกันการประเมินความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล 

เทคนิคและแนวการตรวจสอบ ศูนยบริการคอมพิวเตอรในการประมวล

ขอมูลทางการบัญชี และโปรแกรมประยุกตสำหรับการจัดทำรายงาน

ทางการเงิน

AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Accounting Research and Methodology) 

วิชาบังคับกอน : BA 4103 

           การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทางดานการบัญชี ตัวอยางงาน

วิจัยทางการบัญชี กรณีศึกษาและการวิจัยทางการบัญชี การฝกปฏิบัติวิจัย

ทางการบัญชี การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและเผยแพร

AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี        3(3/3-0-0)

 (Seminar in Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223  

          การวิเคราะหและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการบัญชีดานบัญชี

การเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ ระบุประเด็น วิเคราะหทางเลือกและ

ระบุผลจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีของแตละทางเลือก หรือประเด็นอื่น 

แนวคิดใหมที่นาสนใจในปจจุบันโดยศึกษาจากบทความทางการบัญชี 

เอกสารวิชาการทางบัญชี และกรณีศึกษาตางๆ

AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)

 (Accounting Information System) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

 ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการ

จัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ฐานขอมูลการไดมาซึ่ง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหาร

เงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่

เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ  3(3/3-0-0)

 (Accounting for Specified Enterprise) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          ระบบการดำเนินงาน หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับ

ธุรกิจประเภทตางๆ ที่มีลักษณะ เฉพาะ เชน สถานพยาบาล สถาบันการ

เงิน สหกรณ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม เปนตน

AC 4303 การวางแผนภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 (Tax Planning)  

วิชาบังคับกอน : AC 4133 

          ความสัมพันธระหวางการภาษีอากรกับการกำหนด นโยบาย

ทางการเงิน การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางภาษี การ

บริหารภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

หัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจระหวางประเทศ และภาษีอื่นที่

เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อใหการเสียภาษีทุกประเภทเปนไปโดย

ครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย
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BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Business)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายความสำคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม

ชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ สภาพแวดลอม

ทางธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และการ

ดำเนินธุรกิจ การเปนผูประกอบการ กระบวนการทางธุรกิจ องคความรูใน

หนาที่พื้นฐานทางธุรกิจทั้งทางดานการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศ ระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การเชื่อมโยงหนาที่ตางๆ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจ

ประสบความสำเร็จ

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  3(3/3-0-0)

 (Quantitative Analysis)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

           ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

ตัวแบบกำหนดการเชิงเสน การวิเคราะหโครง ขายงาน ตัวแบบการขนสง 

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ และการจำลองสถานการณ รวมทั้ง

ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจ

ทางธุรกิจ

BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Enterprise Information Systems)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนวคิดการทำงานเปนระบบ ระบบของวิสาหกิจ และกิจกรรม

ทางธุรกิจ องคประกอบและการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศสำหรับธุรกิจ การใชระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการ

จัดการธุรกิจ และขอไดเปรียบการแขงขัน แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

(E-business) และเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)

 (Computer Application for Business)

Prerequisite : None

 แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรการใชโปรแกรม

อรรถประโยชนในการแกปญหาคอมพิวเตอร การประยุกตใชโปรแกรม

สำเร็จรูป เชน กระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส เวิรดโปรเซสเซอร ระบบฐาน

ขอมูล โปรแกรมการนำเสนอและโปรแกรม การบริหารจัดการธุรกิจ 

เปนตน พาณิชยอิเล็คทรอนิกส การใชบริการบนอินเทอรเน็ต แหลงขอมูล 

และเทคนิคการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต

AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Seminar in Auditing) 

วิชาบังคับกอน : AC 3323 

 การวิเคราะหอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เทคนิค

การวิเคราะหและวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในการสอบบัญชีของกิจการ

ตางๆ โดยเนนการใชกรณีศึกษากับประเด็นที่นาสนใจในวิชาชีพ

AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0)

 (English for Accounting)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี การ

ฟง การพูด การอาน และการเขียนเชิงบูรณาการในวิชาชีพบัญชี สามารถ

อาน วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอขอมูลประกอบการวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจทางการบริหาร

AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3(3/3-0-0)

 (Budgetary  Planning and Control)

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

 การวางแผนธุรกิจภาพรวม วัตถุประสงค และเปาหมายของ

ธุรกิจ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการ

วางแผนกำไร และการควบคุม เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมกำไร 

การจัดทำงบประมาณสำหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อขายสินคา และ

ธุรกิจใหบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหเพื่อการบริหาร

โดยใชงบประมาณยืดหยุน การจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม

AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ  3(3/3-0-0)

 ตอสิ่งแวดลอมและสังคม

 (Accounting for Environmental and Social 

 Responsibility) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาค

ธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจ

ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม 

การรวบรวม บันทึก และวิเคราะหขอมูลรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับสิ่ง

แวดลอมการจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดทำรายงาน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (Corporate Governance and Professional Ethics) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313

 แนวคิดและทฤษฎี โครงสรางการกำกับดูแลกิจการในระดับ

นานาชาติและในประเทศ หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงสำหรับนักบัญชี ประเด็นทางการบัญชีในทางปฏิบัติความรับผิดชอบ

ขององคกรที่มีตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
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CB 2033 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Business Management)

Prerequisite : None

 ศึกษาแนวคิด ความหมายและความสำคัญของธุรกิจระหวาง

ประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก รูปแบบธุรกรรม และหลัก

การของธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

ธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหวาง

ประเทศ การจัดการขามวัฒนธรรม การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารองคการ รวมถึงปญหาและวิธีการแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ

CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน 3(3/3-0-0)

 (Market and Behavior of Chinese Market)

Prerequisite:  MK 1503

แนวคิดดานการตลาดในประเทศจีน กลยุทธการเขาสูตลาดจีน พฤติกรรม

ผูบริโภค อิทธิพลของปจจัย ภายนอกและปจจัยภายในที่มีตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ สวนประสม

การตลาด การสรางความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน

CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุน  3(3/3-0-0)

 ในประเทศจีน

 (Trade and Investment Law in China)

Prerequisite: LA2803

 กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนในจีน 

อาทิ สัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงิน ภาษี อนุสัญญาและขอ

ตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนในประเทศจีน รวมทั้ง

กฎหมายสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนจากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตางๆ ขั้นตอนและกระบวนการการจัดตั้งองคกรธุรกิจ การขอรับ

สิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศจีน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจการคาในจีน และกระบวนการระงับขอพิพาททางธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศของจีน 

CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน 3(3/3-0-0)

 (Communication System and Negotiation for  

 Chinese Business)

Prerequisite: None

 พื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ และการใชภาษาจีนเพื่อการ

สื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเตรียมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอน

กระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ผลกระ

ทบของวัฒนธรรมขามชาติที่มีตอการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจในจีน 

ตัวอยางของการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจของจีน การแกปญหาและกรณี

ศึกษา 

BA 4103 การวิจัยธุรกิจ         3(3/3-0-0)

 (Business Research) 

วิชาบังคับกอน :  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)

 (Taxation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตาม

ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่

จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป

BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  3(2/2-1/2-0)

 เพื่อการจัดการ

 (Management Information System Development)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การ

วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ   องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเพื่อนำมา 

วิเคราะห ประมวลผลภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลใน

ลักษณะของกราฟและรายงาน

CB 2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Culture) 

Prerequisite: None

 อารยธรรม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ของจีน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู อุปนิสัยในการดำเนิน

ธุรกิจของชาวจีน การพบปะและการทักทาย การรับประทานอาหารและ

ธรรมเนียมปฏิบัติบนโตะอาหาร หลักเกณฑและขอควรระวังในการติดตอ

ธุรกิจกับชาวจีน การใชภาษา รวมถึงการนำปรัชญาจีนและทฤษฎีสังคมนิยม

มาปรับใชในการจัดการธุรกิจ 
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CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน 3(2/2-1/2-0)

 (Chinese Word Processing)

Prerequisite:  CN 2013

 การปอนขอมูลและการจัดเรียงขอมูลภาษาจีน โดยใชโปรแกรมตาง 

ๆ เชน การใช Word ภาษาจีน Excel ภาษาจีน และโปรแกรมภาษาจีน WPS 

CB 3143 การจัดการธุรกิจสงออกและนำเขา 3(3/3-0-0)

 กับประเทศจีน

 (Export-Import Business Management 

 Thai-Chinese)  

Prerequisite:  None

 การวางแผนและวิธีการสงออกและนำเขาสินคาไปประเทศจีน 

การหาตลาดเพื่อการสงออกและนำเขาสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑ การตั้ง

ราคา การสงเสริมการตลาดของสินคาเพื่อการสงออก  พิธีการทาง

ศุลกากร สิทธิประโยชนในการสงออกและนำเขาสินคาไปจีน เงื่อนไขและ

วิธีการชำระเงินระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการสง

ออกและนำเขาไปประเทศจีน

CB 3193   วิจัยธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)

               (Business Chinese Research) 

Prerequisite:  ST 2053

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางดานธุรกิจจีน โดยเนน

การนำกระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัยไปใชในการคนหาและ

วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในธุรกิจจีน การฝกเขียน

เคาโครงรางการวิจัย การออกแบบวิจัย การกำหนดกรอบของปญหา การ

ตั้งสมมติฐาน การสรางและทดสอบเครื่องมือวัด รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับธุรกิจจีน

CB 4013   ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงิน 3(3/3-0-0)

 ที่เกี่ยวของของจีน

 (Money Market, Capital Market and Financial  

 Institution Involved of China)

Prerequisite :  None

 ความสำคัญของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินที่เกี่ยว 

ของของจีน โครงสรางของตลาดเงิน และตลาดทุนทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน การ

ดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง หนาที่ของสถาบันการเงินประเภท

ตางๆ นโยบายเกี่ยว กับการบริหาร ควบคุม การสงเสริมตลาดการเงิน 

ตลาดทุน และสถาบันการเงินตางๆ ประเภทของเอกสารทางการคาที่ใชใน

ตลาดเงิน

CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจจีน   

 (Human Resource Management for 

 Chinese Business)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ 

บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย อันไดแก การ

วิเคราะหงาน การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคล การบริหารคาตอบแทน ความปลอดภัย

ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจจีน การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศจีนกับประเทศตางๆ และกรณีศึกษา

CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Geography)

Prerequisite:  None

 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑล

ของจีน ขอเดนเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางชาติของ

ประเทศจีน การวิเคราะหปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลกระทบตอการเขาไป

ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน การเจาะตลาดจีนเปนรายภูมิภาค เขตการพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน 

CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0)

 (International Economic of China)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ

ของจีน การเก็บภาษี ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจเปดของจีน ทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและ

สถานการณทางการคาของประเทศจีนในปจจุบัน การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจและกรณีศึกษา 

CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

       อาจารยผูสอน

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหเกิดการเรียนรู และคุนเคยกับสภาพการทำงาน วิธีการปรับ

ตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อเปนประโยชนตอการเตรียม

ความพรอมกอนเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝกฝนให

รูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นขณะทำงาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวม

ทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง
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CB 4093 โลจิสติกสไทย - จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai - Chinese Logistics)

Prerequisite:  None

 ความสำคัญของการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศตอ

องคกรธุรกิจ หลักการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศของไทยและ

จีน การศึกษาถึงโครงสราง องคประกอบและกระบวนการ กิจกรรมทางโล

จิสติกส การควบคุม และการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสระหวางประเทศไทย

และจีน เครื่องมือในการจัดการโลจิสติกส รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและ

การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจทั้งไทยและจีน

CB 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

Prerequisite:  นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

        อาจารยผูสอน

 การปฏิบัติงานเปนเวลา 16 สัปดาห ในองคกรธุรกิจ ซึ่งเปนไป

ตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานจริง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

CB 4553 เทคโนโลยีดิจิตอลกับธุรกิจไทย-จีน  3(3/3-0-0)

 (Digital Technology for Thai-Chinese Business)

Prerequisite:  None 

         แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ความหมายและความ

สำคัญของดิจิตอลเทคโนโลยี โครงสรางธุรกิจและตลาด  ในยุคดิจิตอล 

กลไกตลาดดิจิตอล สินคาและบริการดิจิตอล การบริหารจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ เทคนิคและเครื่องมือในการถายทอด

เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนาดิจิตอล

เทคโนโลยีเขากับการดำเนินธุรกิจในเชิงของการแขงขันเพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของแตละประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและกับจีน

CB 4563 เศรษฐกิจสรางสรรค   3(3/3-0-0)

 (Creative Economy)

Prerequisite:  None

         การสรางแนวความคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา 

วิวัฒนาการแนวความคิดและเศรษฐกิจสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

การจัดการความรู การพัฒนาเศรษฐกิจดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยีสมัย

ใหมอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสรางสรรค การ

แกปญหาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน

CB 4033 ระบบบัญชีและการภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 ของจีน  

 (Accounting System and Taxation of China)

Prerequisite:  AC 1233

 การพัฒนาระบบบัญชีภายในประเทศของจีน ประเภทธุรกิจที่

ตองจัดทำบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ประเภทบัญชีที่ตอง

จัดทำ หลักเกณฑและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากรของจีน วิธีการบัญชี

เกี่ยวกับการพิจารณารายได และรายจายทางภาษีอากร การตีราคา

ทรัพยสินและหนี้สิน การคิดคาเสื่อมราคา เพื่อประโยชนในการคำนวณ

กำไรสุทธิสำหรับการเสียภาษี จรรยาบรรณทางธุรกิจในการจัดการระบบ

บัญชีและภาษีอากร ปญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีและการภาษี

อากรของจีน

CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 3(3/3-0-0)

 ขนาดยอมของจีน

 (Small and Medium Business Management 

 in China)

Prerequisite:  None

 ความแตกตางระหวางธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ  

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศจีน การลงทุน การเงิน 

การดำเนินงาน การตลาด การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความ

สัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานของรัฐบาลจีน การประเมินผลการดำเนิน

การธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตางๆ ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อใหธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในจีน สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน 3(3/3-0-0)

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: MG 1303 และ MK 1503 และศึกษาในฐานะ

      นักศึกษาชั้นปที่ 4

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของตลาด

จีน การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ บทบาทของผูบริหาร

ในฐานะผูดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ การ

แกปญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งศึกษาถึงนโยบายดานตางๆ อาทิ ดาน

การตลาด การผลิต การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชกรณี

ศึกษามาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ

CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)

 (Seminar in Chinese Business) 

Prerequisite: ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 กรณีศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ ของการประกอบธุรกิจจีน

ในปจจุบัน สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจจีน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การกำหนดกลยุทธเพื่อแกไข

ปญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีมาประยุกตใช และ

ประเด็นสำคัญของธุรกิจจีนในปจจุบัน
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CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน    3(3/3-0-0)

          (Current Chinese Economy)

Prerequisite:  CN 2323 

 ลักษณะเศรษฐกิจจีน หลักการและแนวคิดในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศจีน เชน   นโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบาย

การเงินและการคลัง แผนพัฒนาอุตสาหกรรม การลงทุนและการขยาย

ตลาดการคา ระบบเงินตราตางประเทศ สภาพความเจริญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศจีนในปจจุบัน รวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดการคาจีนและความ

สัมพันธกับตลาดโลก

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตางๆ อาทิ โปรแกรม

ประมวลผล โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนา เว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค  3(3/3-0-0)

 (Microeconomics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจ 

อุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน พฤติกรรมของผูบริโภค 

ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต การกำหนดราคา

และผลผลิตในตลาดแขงขันมบูรณและแขงขันไมสมบูรณ

EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค  3(3/3-0-0)

 (Macroeconomics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายของรายไดประชาชาติ การคำนวณรายได

ประชาชาติ ตัวกำหนดระดับรายไดประชาชาติดุลยภาพการบริโภค การ

ออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร นโยบาย

การเงินและนโยบายการคลัง ดุลการคา ดุลการชำระเงิน เงินเฟอและ

เงินฝด อัตราแลกเปลี่ยน การวางงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน           3(2/2-1/2-0)

 (Chinese  in Daily Life) 

Prerequisite: None 

 ทักษะการฟง การพูดภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจำวัน ระบบ

ไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาทั่วไป การเรียบเรียงประโยคงายๆ เพื่อใชใน

การฟงและการพูด การศึกษาคำศัพทภาษาจีนประมาณ 250 คำ

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1   3(2/2-1/2-0)

 (Business Chinese 1)

Prerequisite:  None

 คำศัพทพื้นฐานที่ใชในธุรกิจ รวมทั้งการฝกการใชภาษาจีนโดย

เนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน รูปแบบ

ประโยคคำถามและประโยคบอกเลา บทสนทนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2   3(2/2-1/2-0)

 (Business Chinese 2)

Prerequisite:  CN 1023

 คำศัพท และโครงสรางประโยคเชิงซอน การใชทักษะการฟง 

พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

จีน การพัฒนาการรวมกลุมมณฑล

CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(2/2-1/2-0)

 (Chinese Business Communication)

Prerequisite :  CN 2013

 ทักษะการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในโอกาสตางๆ และการใชภาษา

จีนเพื่อการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในทั้งภายในและภายนอกองคกร ฝกฝน

การสนทนาโดยใชประโยคหรือบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ

จำลองและรูปแบบเอกสารที่ใชในการติดตอธุรกิจ

CN 2203  สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน  3(2/2-1/2-0)

 (Basic Chinese Conversation for Business)

Prerequisite: None 

 คำศัพทและสำนวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ  ทักษะการสนทนา

ภาษาจีนธุรกิจขั้นพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การพูดคุย

ตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูดสรุปความ การฝกฝนโดยใชประโยค

หรือบทสนทนาสั้นๆ จากสถานการณจำลอง

CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 (Business Reading and Writing in Chinese)

Prerequisite :  CN 2013

 คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีน รวมถึงหนังสือ

หรือเอกสารทางธุรกิจ โดยการฝกทักษะการอาน เพื่อเขาใจความหมายและ

หาใจความสำคัญของบทความที่อานและการหาขอมูลจากเว็บไซตจีนและรูป

แบบการเขียนเอกสารตางๆ เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมาย การ

เขียนอีเมล หนังสือเชิญ การเสนอราคา การตอรองราคา เปนตน
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EP 3013 การพัฒนาความคิดการเปนผูประกอบการ  3(3/3-0-0)

 และสรางสรรคนวัตกรรม

 (Entrepreneurship Concept Development and  

 Innovation Creation)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 การความคิดสรางสรรค และการมีนวัตกรรมมีผลกระทบมีผลก

ระทบตอชีวิตในปจจุบันของแตละบุคคลและองคกรทั่วโลกอยางไร นอกจาก

เปนการเตรียมสิ่งแวดลอมเพื่อที่จะกระตุนใหนักศึกษามีจิตวิญญาณของผู

บุกเบิกที่มีลักษณะของความเปนผูประสบความสำเร็จ และใหนักศึกษาได

ฝกปฏิบัติใชความคิดที่หลากหลายโดยการใหความรูในเรื่องความคิด

สรางสรรค รูปแบบ กระบวนการในการกอใหเกิดความคิดสรางสรรค 

เทคนิคในการคิดแบบวิเคราะห และแกปญหาระดับบุคคล องคกร และ

ชุมชน

EP 3023  การจัดการธุรกิจขนาดกลาง  3(3/3-0-0)

 และขนาดยอม 

 (Small and Medium Enterprise Management) 

 วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดยอม การบริหารงานและ

ปญหาที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติ

งาน โครงสรางของตลาดและการดำเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ

-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา

ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การ

ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ในประเทศไทย

EP 3033 การสรางสรรคธุรกิจใหมและ  3(3/3-0-0)

 การจัดการตราสินคา   

 (New Venture Creationand Brand Management)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ศึกษาถึงแนวทางในการสรางผูประกอบการที่มีแนวคิดอยาง

เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจใหมอยางครบกระบวนการ ตั้งแตผูประกอบ

การจะตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องอะไรบางในการเริ่มตนทำธุรกิจ และจะ

นำความรูมาประยุกตใชในการบริหารจัดการกับธุรกิจใหมไดอยางไร ซึ่งรวม

ถึงการจัดการตราสินคา วิเคราะหกรณีศึกษาธุรกิจใหมที่กำลังไดรับความ

สนใจในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดแนวคิดทางธุรกิจ สามารถมอง

หาความตองการของผูบริโภค มองหาตลาดเฉพาะกลุมที่มีความเหมาะสม

กับสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมา ซึ่งเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาธุรกิจมีราย

ไดที่จะสามารถอยูรอดและมีความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนการสรางมูลคา

เพิ่มของผลิตภัณฑหรือบริการ (Value Creation) ใหเกิดขึ้น และเปนที่

ตองการของตลาดอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน        3(3/3-0-0)

 (Introduction to Economics) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสำคัญ และมีความรูความเขาใจแนว

ความคิดภาพรวม และหลักการทั่วไปเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาค 

และมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกำหนดอุปสงค และ

อุปทานสินคา พฤติกรรมผูบริโภคและผูผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต

ในตลาดแขงขันสมบูรณและ ไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน การ

คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)

 (English for Presentations)  

วิชาบังคับกอน :  EG 5233 หรือ EG 2673 

 ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ ศัพท สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช

ในการนำเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิตาง ๆ ภาษากายและสื่อ

ประกอบการนำเสนอ  การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติ

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (English Listening - Speaking for Professional 

 Purposes)  

วิชาบังคับกอน :  GE 1063  

 ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนำเสนอในที่ประชุมและการ

อภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจับใจความ และสำนวนที่ใชใน

ธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการ

ดำเนินวิชาชีพ

EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

 (English Reading - Writing for Professional Purpos-

es) วิชาบังคับกอน :  GE 1063 

 ฝกการเขียนจดหมายตอบโตทางธุรกิจ จดหมายอิเลคทรอนิคส 

การเขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของ

หนวยงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน การเขียน

รายงาน การอานจับใจความจากตำรา วารสาร และบทความ ทักษะในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของ ในการดำเนินวิชาชีพ
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EP 4123  การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม  3(3/3-0-0)

 (Modern Service Business Management)

วิชาบังคับกอน: MG 1303

 ความรูเบื้องตนและภาพรวมธุรกิจบริการยุคใหม สภาพแวดลอม

ของธุรกิจบริการในยุคดิจิตัล การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและการสรางจิตสำนึกในการบริการสำหรับธุรกิจบริการยุค

ใหม

EP 4203 การวางแผนกลยุทธและการฝก  3(3/3-0-0)

 ปฏิบัติเชิงธุรกิจ     

 (Strategic Plan and Businesses Simulation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 เปนภาคปฏิบัติเพื่อนักศึกษาไดมีโอกาสนำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ

ที่ไดวางไว ไปใชในสถานการณจริง  โดยการจัดตั้งเปนผูประกอบการคน

เดียว หรือจัดตั้งเปนบริษัทจำลอง ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยนักศึกษาภายใต

การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

EP  4303 การเปนผูประกอบการและ  3(3/3-0-0)

 สรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม

 (Entrepreneurship and New Venture 

 with Innovation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิดและความรูเบื้องตนของการเปนผูประกอบการ แนวคิด

คานิยมและความรูเบื้องตนของการเปนผูประกอบการ คุณลักษณะและ

การกลั่นกรองความสามารถในการเปนผูประกอบการ ปจจัยที่มีผล กระทบ

ตอการเปนผูประกอบการ ภาพรวมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ

คนหาโอกาสและความคิดสรางสรรคในการประกอบธุรกิจใหมดวย

กระบวนการในการกอใหเกิดนวัตกรรมสรางธุรกิจใหมและการมีจิตวิญญาณ

แหงการเปนผูประกอบการทั้งภายนอกและภายในองคการ

FN 1603 การเงินธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Business Finance)

วิชาบังคับกอน : AC 1233

 ลักษณะและขอบเขตของการบริหารทางการเงิน เทคนิคในการ

วิเคราะหทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน ดานการ

ใชเงินทุน การตัดสินใจในการลงทุนดวยการวัดคาโครงการดวยวิธีการ

ตางๆ การคำนวณคาของทุน การบริหารการเงินดานการจัดหาเงินทุน ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว นโยบายเงินปนผล

EP 4013  การจัดความเสี่ยง   3(3/3-0-0)

 (Risk Management Management)  

วิชาบังคับกอน: None

 ลักษณะและประเภทของความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบของ

ความเสียหายที่มีผลตอการดำเนินงานของธุรกิจ การวัดระดับของความ

เสี่ยงที่ยอมรับได การปองกันและการควบคุมความเสี่ยง การใชกรณีศึกษา

เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและความเสี่ยงของธุรกิจ

EP 4023  การจัดการเชิงประกอบการในองคการ 3(3/3-0-0)  

 (IntrapreneurshipManagement)

วิชาบังคับกอน :MG 1303 

 ความแตกตางระหวางการจัดการที่ปราศจากความเปนผูประกอบ

การ  และความเปนผูประกอบการที่ปราศจากการจัดการ  คุณลักษณะของ

ผูจัดการที่มีแนวคิดและการจัดการเชิงประกอบการ  บทบาทของนวัตกรรม

และความคิดสรางสรรค  เพื่อใหแนใจวากิจการจะสามารถแขงขันกับกิจการ

อื่นได  มีการใชกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูง

ที่มีแนวคิดการจัดการแบบผูประกอบการ  กับผูจัดการหรือผูบริหารระดับ

สูงที่มีแนวคิดแบบธรรมดาวาแตกตางกันอยางไร  นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเรื่อง

แนวคิด  ประสบการณปญหาและความทาทายและตัวอยางที่ดีของการ

จัดการเชิงประกอบการภายในองคกรขนาดใหญ  ตลอดจนศึกษาถึงความ

แตกตางระหวางการจัดการเชิงประกอบการของเจาของคนเดียวกับการ

จัดการเชิงประกอบการในองคกรขนาดใหญ

EP 4103 การจัดการธุรกิจครอบครัว  3(3/3-0-0)

 (Family Entrepreneur Management)

วิชาบังคับกอน: MG 1303 หรือ BA 1313

 องคประกอบและการจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและ

ความแตกตางของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจทั่วไป ทฤษฎี วัฒนธรรม ขั้น

ตอนและวิวัฒนาการโครงสรางของครอบครัว การจัดการความขัดแยง การ

สรางความสัมพันธ การจัดองคการ การสงผานและการถายโอนอำนาจ และ

การวางแผนและกลยุทธของธุรกิจครอบครัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโต 

และรับกับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

EP 4113  การจัดการธุรกิจดิจิตัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Business Management)

วิชาบังคับกอน:ไมมี

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิจ

ดิจิตัล การจัดการเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบธุรกิจที่

สอดคลองกับเทคโนโลยีเหลานี้ซึ่งมีสวนชวยใหผูประกอบการธุรกิจดิจิตอล

ไทยระดับ SMEs สามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ตลอดจนมีทักษะและ

ความชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาใชเพื่อพัฒนาและสรางสรรค

ธุรกิจและการคาออนไลนอยางประสบผลสำเร็จ
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GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและ

ศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มี

คุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต  2(2/2-0-0)

 (Psychology for Living) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของ

ตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความ สัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ

ดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การ

จัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก  2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนว

โนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือ

ในการแกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอ

เพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและ

การรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง 

ประชากร ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การศึกษา 

การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน

FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Financial Management)

วิชาบังคับกอน : EC 1013 และ FN 1603

 ระบบการเงินระหวางประเทศ อุปสงคและอุปทานตอเงินตรา

ตางประเทศ ดุลการชำระเงินและการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดแลก

เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทฤษฎีการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ตลาดการเงินระหวางประเทศ การจัดการเงินทุน การจัดการเงิน

ทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหวางประเทศ

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่

ประชุม การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ

ประเภทตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษา

ไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทาง

ภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)  

วิชาบังคับกอน :  GE 1053  

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0)

 คุณภาพชีวิต  

 (Health and Development of Quality of Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกาย 

การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โครงสรางและหนาที่การทำงานของ

รางกายมนุษย หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ

ทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย 

นันทนาการเพื่อสุขภาพการเปนผูนำและผูตามที่ดี การนำความรูและทักษะ

การออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝก

ปฏิบัติ
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GE 2142 อาเซียนศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Asean Studies)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน 

โอกาส ผลกระทบและความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา

หลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สำเร็จในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและ

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน

และการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย 

การอาน การเตรียมตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0) 

 (Aesthetic for Life)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม  ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

 

GE2192  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย    2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and Wisdom) 

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น

คุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ

การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม   2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด

ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ

สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง 

บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม  

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)

 (Information Technology and Learning) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม

ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลก

เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลง

ขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา                           2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ    2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม

 (Holistic Health Care) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน

กีฬาและออกกำลังกาย การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู

และทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะ

สม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม

 

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication) 

วิชาบังคับกอน :   ไมมี (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน) 

สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (Chinese for Communication I)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อใหเกิดเสียงอานตัว

อักษรจีนตามระบสัทศาสตรจีน การฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน เรียนรูคำ

ศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจำวัน และระบบไวยากรณพื้นฐานงายๆ
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HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา 3(3/3-0-0)

 และคัดเลือก    

 (Human Resource Planning, Recruitment 

 and Selection)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 การวิเคราะหงาน แนวคิดของการวางแผนกำลังคน ขอมูลกำลัง

คน เทคนิคการพยากรณกำลังคน การคำนวณตนทุนกำลังคน กระบวนการ

สรรหา แหลงในการสรรหา เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือกแนวใหม 

กระบวนการคัดเลือก การบรรจุ และปฐมนิเทศ

HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 (Human Resource Development)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยรายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ ทฤษฎีและการปฏิบัติในการบริหารและจัด

ฝกอบรมการหาความจำเปน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การกำหนด

เนื้อหาและการประเมินผลการฝกอบรม

HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  3(3/3-0-0)

 (Performance Appraisal)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่อง

มือหลักที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลและการนำผล

การปฏิบัติงานไปใชประโยชน รวมถึงปญหาและขอควรคำนึงในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (Labor Relations Management)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางนายจางและ

ลูกจาง สภาพการจาง วิวัฒนาการ ลักษณะและทฤษฎีของสหภาพแรงงาน 

การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทำอัน

ไมเปนธรรม ปญหาแรงงานที่กระทบตอฝายบริหาร รวมทั้งวิธีการบริหาร

แรงงานโดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางนายจางและลูกจาง

HR 3253 การบริหารคาตอบแทน  3(3/3-0-0)

 (Compensation Management)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน โครงสรางคาจางและเงิน

เดือน การสำรวจคาจางและเงินเดือน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจายคา

จางและเงินเดือน ทฤษฎีคาจาง กฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทน รวมถึง

จริยธรรมในการบริหารคาตอบแทน

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ  2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและ

บูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและ

ทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม             2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหา

และผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทาง

การแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

และสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  2(2/2-0-0)

 (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญของการตระหนักถึงวัฒนธรรม

ที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE2292  การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา  2(2/2-0-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 (Systematic Thinking and Problem Solving in 

 Daily Life)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิด

เชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการ

วิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0) 

 (HumanResource Management) 

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยมุง

พิจารณาภารกิจหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ การวิเคราะห

งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

บริหารคาตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ รวมถึง

ปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่ และความับผิดชอบ

ของฝายทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากร

มนุษยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนจริยธรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย
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IB3003  การจัดการความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศ 

 (Sustainable Business for International business  

 Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิด และหลักการการดำเนินธุรกิจที่สังคมแลสิ่งแวดลอมโตไป

พรอมกันกับองคกร โดยการดูแลตั้งแตตนน้ำยันปลายน้ำ ศึกษาขีดความ

สามารถในการแขงขันและสรางความยั่งยืนใหแกธุรกิจระหวางประเทศ

IB3023 การบริหารทาเรือและพิธีการศุลกากร 3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ   

 (Port and Custom management for International  

 business)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 การศึกษารูปแบบการบริหารทาเรือประเภทตางๆ การ

พยากรณปริมาณสินคาผานทาเรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในทาเรือและ

เอกสารที่เกี่ยวของ การจัดการคลังสินคาบริเวณทาเรือ ตลอดจนการบริการ

นอกทา นอกจากนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับพิธีการ

ศุลกากร การดำเนินพิธีการศุลกากรและการตรวจปลอยสินคาภายใน

ทาเรือ

IB3103 การจัดการนวัตกรรมบรรษัทขามชาติ 3(3/3-0-0)

 (The management of Innovation by MNEs)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม แนวคิดรูป

แบบกระบวนการของบรรษัทขามชาติที่นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐการคิดคน

ผลิตภัณฑ หรือ การนำเสนอรูปแบบการใหบริการใหม ๆ รวมทั้ง

กระบวนการนำเสนอสิ่งประดิษฐหรือการใหบริการนั้น ๆ เขาสูตลาดใน

ระดับสากล

IB 3113 การจัดการขามวัฒนธรรมและการเจรจา 3(3/3-0-0)

 ตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 

 (Cross-Cultural Management and Negotiation for  

 International Business)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญของการจัดการขาม

วัฒนธรรม รวมถึงองคประกอบของวัฒนธรรมในดานตางๆ ที่มีผลตอธุรกิจ 

การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแตละประเทศ ผลกระทบของ

วัฒนธรรมที่มีผลตอการการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรระหวาง

ประเทศ   รวมถึงศึกษาปญหาดานการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ  การเต

รียมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอน เทคนิคและการปดการเจรจา และผลกระ

ทบทางดานความแตกตางทางวัฒนธรรมตอการเจรจา ตัวอยางการเจรจา

ตอรองของชาติตางและแนวทางการแกไขปญหาดานความแตกตางทาง

วัฒนธรรมดังกลาว

HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 3(3/3-0-0)

 ในสถานประกอบการ   

 (Safety and Health in the Workplace)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 โครงสรางและสภาพแวดลอมในการทำงาน หลักการจัดการ

ความปลอดภัย การวิเคราะหและประเมินความปลอดภัย การประเมินความ

เสี่ยง และการสงเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมในการทำงาน

HR 4133 การจัดการขีดความสามารถและ 3(3/3-0-0)

 ผลการปฏิบัติงาน    

 (Competency and Performance Management)

วิชาบังคับกอน : HR 2113

 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยตามขีดความสามารถ การ

วิเคราะหและกำหนดขีดความสามารถ แนวคิดในการพัฒนาและเชื่อมโยง

ขีดความสามารถตอผลการปฏิบัติงานขององคการ แนวคิดและเครื่องมือ

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการ แนวคิดและเครื่องมือของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลและการนำผลการปฏิบัติงาน

ไปใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึงปญหาและขอควร

คำนึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

IB 2713 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน 3(3/3-0-0) 

 (Introduction to International Business 

 Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การศึกษาความหมาย ความสำคัญ บทบาทของการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

สภาพแวดลอมตอการทำธุรกิจระหวางประเทศ รูปแบบและกลยุทธการเขา

สูธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกิจระหวางประเทศในดาน

การตลาดระหวางประเทศ การผลิต การเงินระหวางประเทศ และการ

จัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลตอธุรกิจ

ระหวางประเทศ

IB 2723 นโยบายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)

  (International Trade and Investment Policy)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ 

การสนับสนุนและการกีดกันทางการคา มาตรการทางการคาระหวาง

ประเทศ องคกรทางการคาระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและ

ผลกระทบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตอการคาระหวางประเทศ 

ดุลการชำระเงินระหวางประเทศ ปญหาและการปรับตัวของดุลการคาและ

ดุลการชำระเงิน เหตุผลและความสำคัญของการลงทุนระหวางประเทศ 

บทบาทของรัฐบาลตอการลงทุนระหวางประเทศ ปญหาทางดานการคา

ระหวางประเทศ ผลกระทบและแนวทางการแกไข
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IB 3763 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)

   (English for International Business)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 พัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ระหวางประเทศสมัยใหม ใหแกนักศึกษาเพื่อนำไปใชปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ธุรกิจระหวางประเทศ โดยมุงเนนพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด 

อาน เขียน

IB 3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศ

 (International Human Resources Management)

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย

ขององคการระหวางประเทศ บทบาทและความรับผิดชอบของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากร

มนุษย ผลกระทบที่ประเทศสมาชิกไดรับจากการเคลื่อนยายแรงงานอยาง

เสรีในประชาคมอาเซียน การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากร

มนุษยของประเทศตางๆ และกรณีศึกษา

IB 3793 ธุรกิจบริการระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)

 (International Service Business)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการระหวางประเทศประเภท

ตางๆ แนวโนมและบทบาทของธุรกิจบริการระหวางประเทศในปจจุบันการ

วางแผน การดำเนินงาน การควบคุม และประเมินผลในธุรกิจบริการ

ระหวางประเทศ การศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละประเทศ

ที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของธุรกิจบริการระหวางประเทศ บทบาท

ของรัฐบาลตอธุรกิจบริการ รวมทั้งปญหาของธุรกิจบริการตางๆ

IB 4203 การจัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Strategic Management)

วิชาบังคับกอน : IB 2713

 การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารงาน และการลงทุนของ

บรรษัทขามชาติ ใหเหมาะกับแตละสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก

องคการของธุรกิจระหวางประเทศ และเรียนรูการกำหนดกลยุทธการดำเนิน

ธุรกิจระหวางประเทศ โดยใชกรณีศึกษา

IB3303 การตลาดระดับโลก   3(3/3-0-0)

 (Global Marketing)

วิชาบังคับกอน : MK 1503

   แนวคิด วัตถุประสงค และความสำคัญของตลาดระดับโลก การ

พัฒนาการสูความเปนตลาดระดับโลก ปจจัยและสภาพแวดลอมทางการ

ตลาดที่มีผลกระทบตอการตลาดระดับโลก วิธีการสูตลาดระดับโลก การ

วางแผนกลยุทธสำหรับการตลาดระดับโลก องคประกอบของสวนผสม

ทางการตลาดระดับโลก พรอมทั้งศึกษาสถานการณดานการตลาดในแตละ

ภูมิภาคของโลก

IB3403 วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)

 (International Business Research)

วิชาบังคับกอน: ST2043                                     

 ศึกษาขั้นตอนการทำวิจัยโดยมุงเนนระเบียบวิธีวิจัยในกลุมธุรกิจ

นำเขา-สงออกและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ การนำ

ขอมูลที่ไดจากการเก็บกลุมตัวอยางมาวิเคราะห ประมวลผล ตลอดจนการ

เขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการทำธุรกิจ

ระหวางประเทศ

IB3503 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศ

 (Digital Marketing for International Business)

วิชาบังคับกอน: ไมมี

 ศึกษาแนวคิดกระบวนการเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การจูงใจ 

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส วิธีการโฆษณาและการสงเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต

ใชในองคกรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจดิจิทัล 

พรอมทั้งศึกษาหลักการและการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคใน

ปจจุบัน ความแตกตางระหวางการตลาดดั้งเดิมกับการตลาดสมัยใหม 

ตลอดจนการวิเคราะห การวางแผน กลยุทธทางการตลาดดิจิทัลและการ

เขียนแผนการตลาดสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ

IB 3753 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศ    

 (International Logistics and Supply Chain 

 Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาหลักการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานระหวาง

ประเทศ ไดแก การจัดหาและจัดซื้อวัสดุ การผลิต การจัดการสินคาคงคลัง

เพื่อการคาระหวางประเทศ และการกระจายสินคา ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนทางโลจิสติกสและหวงโซอุปทานระหวาง

ประเทศ



IB 4813 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่            3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

วิชาบังคับกอน : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท 

         เฉพาะในคณะบริหารธุรกิจรวมกันไมนอยกวา 21  

         หนวยกิต หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

 การฝกปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการในองคกร

ธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุนเคยกับสภาพการทำงาน เรียนรู

วิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อจะเปนประโยชนตอ

การเตรียมความพรอมเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การ

ฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะ

ทำงาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่

เรียนเขากับการปฏิบัติงานจริง

IB4816 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education)

วิชาบังคับกอน : เปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หรือไดรับความเห็น 

        ชอบจากสาขาวิชา

 การปฏิบัติงานเปนเวลา 16 สัปดาหในสถานประกอบการ ซึ่งเปน

ไปตามความเห็นชอบของคณะวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน

IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3/3-0-0)

 (Production and Operations Management) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริหารอุตสาหกรรม การ

ผลิตและการดำเนินงานโดยการพยากรณ การจัดตารางเวลาการผลิต การ

วางแผนกำลังการผลิต การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การ

วางแผนการผลิตรวม การบริหารสินคาคงเหลือ การวางแผนความตองการ

วัสดุ การจัดลำดับงาน การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินคาและการ

จัดการหวงโซอุปทาน

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Business Law) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักทั่วไปเรื่องบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นิติกรรมสัญญา การ

จัดตั้งองคกรทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจคนเดียว ขนาดกลาง ขนาดยอม 

หางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด เอกเทศสัญญาและสัญญาทาง

ธุรกิจที่สำคัญ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทางการคา สัญญาเฟรนไชส และ

กฎหมายที่เกี่ยวของในทางธุรกิจ อาทิ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

กฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายลมละลาย เปนตน

IB 4373  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Business Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุน และธุรกิจ

ระหวางประเทศ นโยบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ขอตกลง มาตรการ และขอกีดกันทางการคา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ การ

ดำเนินงานในระดับหนาที่ตางๆ ขององคการธุรกิจระหวางประเทศ ระเบียบ

ปฏิบัติและการจัดเตรียมเอกสารเบื้องตน การขนสงและการประกันภัย 

เงื่อนไขราคาและการคำนวณตนทุนสินคา การชำระเงินในการดำเนินธุรกิจ

ระหวางประเทศ

IB 4703 การจัดการสงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)

  (Export and Import Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การศึกษาบทบาทและความสำคัญของการสงออกและนำเขา 

การบริหารสิทธิพิเศษทางศุลกากรสำหรับธุรกิจสงออกและนำเขา วิธีและรูป

แบบการเสนอซื้อและเสนอขายตลอดจนการเจรจาตอรองในธุรกิจสงออก

และนำเขา การจัดการขนสงสินคาและการจัดการเอกสารเพื่อการสงออก

และนำเขา การประกันภัยขนสงสินคาระหวางประเทศ  วิธีการชำระเงิน

ระหวางประเทศ สินเชื่อเพื่อการสงออก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคา

ระหวางประเทศ

IB 4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (Seminar in International Business Management)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 ศึกษาสภาวะแวดลอมตางๆท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม การเขาสูตลาดตางประเทศ การวิจัย

ธุรกิจระหวางประเทศ บทบาทของบรรษัทขามชาติ การเขาสูธุรกิจระหวาง

ประเทศ การปฏิบัติการและกลยุทธธุรกิจระหวางประเทศในเร่ืองของการ

ตลาดระหวางประเทศ การจัดการการเงินระหวางประเทศ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ การควบคุมการปฏิบัติการทางการคา การ

วิเคราะหกรณีศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาประกอบธุรกิจระหวางประเทศได

IB 4773 ระบบศุลกากรและการประกันภัยสินคา 3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศ    

 (Customs System and International Cargo 

 Insurance)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ทฤษฎีและหลักการภาษีศุลกากร โครงสรางภาษีศุลกากรของ

ไทย ขอบเขตและหนาที่ของกรมศุลกากร วิธีการปฏิบัติงานดานศุลกากร

เกี่ยวกับการนำเขาและสงออกสินคา เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ กฎหมายดาน

พิกัดภาษีนำเขา-สงออก ความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศดาน

ศุลกากร หลักการประกันภัยระหวางประเทศ การประกันภัยสินคา การ

ขนสงประเภทตางๆ ขอตกลงและการประเมินคาชดเชยสินไหมทดแทน
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LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบ 3(3/3-0-0)

 สารสนเทศในโซอุปทาน 

 (Systems Analysis and Design in Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิดที่สนับสนุนการวิเคราะหการจัดระบบงานโดย ใชขอมูล

สารสนเทศ เทคนิคที่ใชในวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการวางแผนการควบคุมการผลิตและการปฏิบัติการ การศึกษา

ความตองการและการวิเคราะหออกแบบระบบงานคูขนานกับระบบ

สารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติงานในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเกิด

คุณคาสูงสุด

LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส  3(3/3-0-0)

 (Logistics Law and Insurance)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส กฎ

เกณฑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานโลจิสติกสและโซ

อุปทาน การขนสงระหวางประเทศ สัญญาการขนสงสินคา ความรับผิดตาม

ขอสัญญา และขอสัญญาตางๆ ในการขนสงสินคาระหวางประเทศ หลักและ

วิธีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาหลักการประกันภัยการ

ขนสงและสินคา ชนิดและขอตกลงของกรมธรรมประกันภัยสินคาทางบก 

ทะเล และทางอากาศ การรับประกันภัยตอสิทธิของผูเอาประกันภัยในการ

เรียกรองคาสินไหมทดแทนและสิทธิของผูรับประกันภัยในการจายเงิน 

สมาคมและองคกรที่เกี่ยวของกับการประกันภัยในระบบโซอุปทาน

LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)

 (Strategic Supply Chain Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิด บทบาทและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกสและ

โซอุปทานเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผนกลยุทธ การวิเคราะหสภาพ

แวดลอมของระบบโลจิสติกสและโซอุปทานที่นำไปสูการนำแผนกลยุทธไป

ประยุกตใชในทางปฏิบัติและปจจัยสำคัญของการกำหนดนโยบายเชิงกล

ยุทธใน การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai - ChineseLogistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสไทย -จีน วิวัฒนาการทางดานโลจิสติ

กสไทย - จีน รูปแบบของโลจิสติกสและการขนสง เสนทางเชื่อมโยงการคา

สูการพัฒนาทางดานโลจิสติกส ปญหาอุปสรรคการพัฒนาโลจิสติกสไทย - 

จีน แนวโนมโลจิสติกสไทย–จีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (3/3-0-0) 

 (Logistics and Supply Chain Management) 

วิชาบังคับกอน : None

 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน โครงสราง องคประกอบและกระบวนการ กิจกรรมทางโลจิ

สติกสและโซอุปทานการควบคุมการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสทั้งในและ

ระหวางประเทศ เครื่องมือในการจัดการโซอุปทาน และบทบาทของ

เทคโนโลยี

LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกส 3(3/3-0-0)

 และโซอุปทาน

 (Strategic Procurement in Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013  

 แนวคิดและบทบาทของการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ 

กระบวนการจัดซื้อจัดหาการคัดเลือก และบริหารความสัมพันธกับซัพพลาย

เออร การจัดซื้อระหวางประเทศ การวางแผนการจัดการวัสดุในโซอุปทาน

ใหมีประสิทธิภาพกลยุทธในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ

LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0)

 (Warehouse and Inventory Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินคาคงคลังและคลังสินคาเทคนิคและ

วิธีการควบคุมสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ ความสำคัญของคลังสินคาใน

การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การ

วางแผน การควบคุม และการจัดการคลังสินคาในระบบโซอุปทาน ชนิดของ

คลังสินคา การปฏิบัติการในคลังสินคา การจัดการและควบคุมวัสดุ การ

จัดการระบบการเก็บและเบิกจายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุในคลังสินคา 

การวางผังและการออกแบบคลังสินคา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับระบบ

คลังสินคาอัตโนมัติ

LM 3033 การจัดการการขนสง  3(3/3-0-0)

 (Transportation Management)

วิชาบังคับกอน: LM 2013

 ภาพรวม อุปสงคอุปทานและหลักการบริหารการขนสง ทางบก 

ทางน้ำ ทางอากาศ สถาบันที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมขนสง นโยบาย

รัฐบาลและกฎระเบียบขององคกรที่สงผลตอธุรกิจขนสง การพัฒนาและ

แนวโนมธุรกิจการขนสงระหวางประเทศ

107
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562



LM 3523 โลจิสติกสยอนกลับและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)

 ระบบปด

 (Reverse Logistics and Closed-Loop Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 การศึกษาลักษณะและรูปแบบโลจิสติกสยอนกลับและโซอุปทาน

ระบบปด การจัดการสินคา วัตถุดิบ วัสดุและสวนประกอบของสินคา สินคา

คงคลังสวนเกิน และสินคาที่ไดรับคืนจากลูกคาผานทางรานคาปลีกและ

ศูนยกระจายสินคา รวมถึงกระบวนการในการวางแผน การดำเนินงานและ

การควบคุมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุน ศึกษากระบวนการไหล

ของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง สินคาสำเร็จรูปและขอมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวของ รวมทั้งกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังลูกคาและ

การรับคืนสินคาเขามายังผูจัดจำหนายและผูผลิตในระบบโซอุปทาน

LM 3533 การจัดการโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก 3(3/3-0-0)

 และธุรกิจขนาดยอม

 (SupplyChain Management in Retails Business and  

 Small Enterprise)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 ความสำคัญของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขนาดยอมในการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาถึงองคประกอบและปจจัยตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสเริ่มตั้งแต

การจัดหาและการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บและการกระจายสินคาไป ยัง

ผูบริโภค การไหลของวัตถุดิบและขอมูลสารสนเทศในระบบโซอุปทาน การ

จัดการระบบเครือขายทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ

บริการ รวมถึงการจัดการความตองการของลูกคาในระบบโซอุปทาน การ

วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการการจัดการโซอุปทานและโล

จิสติกสในธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขนาดยอม

LM 3543โลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอม 3(3/3-0-0)

 (Green Logistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 บทบาทและความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการจัด

การโลจิสติกสและโซอุปทาน การวิเคราะหรูปแบบและวิธีการทางดานโลจิ

สติกสและโซอุปทานในการรักษาสิ่งแวดลอมสำหรับสถานประกอบการ 

ชุมชนและสังคม การประสานความรวมมือและความสัมพันธของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอม 

นโยบายของภาครัฐ กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบโล

จิสติกสและโซอุปทาน การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขเพื่อ

ใหการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพื่อสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ

LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับ 3(3/3-0-0)

 การจัดการโซอุปทาน

 (Innovative Technology for Supply Chain 

 Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิด บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี เทคโนโลยีใน

การจัดการโซอุปทาน ผลกระทบของเทคโนโลยีในธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิ

สติกสและโซอุปทาน แนวโนมการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสำหรับการจัดการโซอุปทาน

LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0)

 (Intermodal Transportation)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิดและความหมายของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

บทบาทและความสำคัญของการขนสงตอเนื่อง การลดตนทุนโลจิสติกสการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หลักเกณฑและวิธีการสำหรับตัดสินใจเลือกเสน

ทางขนสง กลยุทธการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในการจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน

LM 3403 ระบบการขนถายวัสดุ  3(3/3-0-0)

 (Material Handling)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิดและความหมายของการขนถายวัสดุ บทบาทและความ

สำคัญของระบบขนถายวัสดุในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ประเภท

ของการขนถายวัสดุ ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการขนถายวัสดุ แนวโนมรูป

แบบของระบบขนถายวัสดุในอนาคต เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ

LM 3413การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Small Business Management Thai-Chinese)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายของธุรกิจขนาดยอมและแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผู

ประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม การพัฒนาธุรกิจขนาดยอมของไทย

และจีน กลยุทธการจัดการธุรกิจขนาดยอม บทบาทและความสำคัญของ

ธุรกิจขนาดยอมตอการพัฒนาประเทศ ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจ

ขนาดยอม ศักยภาพของธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน แนวโนมในอนาคตของ

การพัฒนาธุรกิจขนาดยอม
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LM 3623การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)

 ในอุตสาหกรรมอาหาร

 (Logistics and Supply Chain Management in  

 Food Industry)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ความ

หมายและการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ลำดับขั้นของการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในอุตสาหกรรม

อาหาร เริ่มตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับการจัดการโล

จิสติกสและโซอุปทานในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

LM 3633 การจัดการความเสี่ยงในโซอุปทาน 3(3/3-0-0)

 (Risk Management in Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 หลักการและแนวความคิดของการจัดการความเสี่ยงในโซ

อุปทาน การศึกษาความเสี่ยงในลักษณะตางๆการประกันวินาศภัยและ

ประกันภัยความรับผิดชอบ ประเภทของกรมธรรมและสัญญาประกันภัย  

การประกันอัคคีภัย การประกันภัยการขนสงและสินคา รวมทั้งการจัดการ

ความเสี่ยงในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

LM 3643การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานแบบลี 3(3/3-0-0)

    (Lean Logistics and Suppply Chain Manage-

ment)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 ความรูเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสแบบลีน การ

แกไขปญหาทางดานเทคนิคในการจัดการโซอุปทาน การพัฒนาระบบโซ

อุปทานดวยกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ  การผสมผสาน

ระบบการผลิตแบบลีนเขากับการจัดการโลจิสติกสและเทคนิคการประสาน

งานกับเครือขายผูจัดสงวัตถุดิบ 

LM 3813 การจัดการและกลยุทธการกระจายสินคา 3(3/3-0-0)

   (Distribution Strategy and Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 บทบาทและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกสและการกระ

จายสินคา มาตรฐานในการใหบริการลูกคา แนวคิดในการบริหารจัดการ

สินคา โดยการกระจายสินคาดวยวิธีการขนสงหลายรูปแบบ รวมทั้ง

แนวทางการเลือกชองทางกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การกำหนดกลยุทธในการบริหารจัดการโลจิสติกสและการกระจายสินคา

แบบบูรณาการและการนำเสนอกรณีศึกษา

LM 3563 การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0)

 (Logistics Planning and Control)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของการวางแผนและควบ

คุมดานโลจิสติกส คุณลักษณะที่ดีของแผนโลจิสติกส กระบวนการวางแผน

ดานโลจิสติกส การคาดคะเนการขาย การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ การ

กำหนดวัตถุประสงค กลยุทธ โปรแกรม งบประมาณ การนำไปใชและการ

ควบคุมดานโลจิสติกส

LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)

 (Logistics Service Provider Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 ประเภทธุรกิจพื้นฐานของโลจิสติกส ระดับชั้นของธุรกิจโลจิสติ

กส บทบาทและความสัมพันธระหวางระดับชั้นและภายในระดับชั้นของ

ธุรกิจโลจิสติกส การจัดการธุรกิจโลจิสติกสภายในระบบโซอุปทาน การประ

กอบธุรกิจโลจิสติกสระหวางประเทศ และการบริหารจัดการเครือขายโลจิ

สติกสระหวางประเทศ

LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practics)

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

         อาจารยผูสอน

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห ใหคุนเคยกับสภาพการทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัว

เขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อจะเปนประโยชนตอการเตรียมความ

พรอมเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจักกับการ

เผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำงาน เพื่อเรียนรู

แนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียนเขากับการปฏิบัติ

งานจริง 

LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ     

3(3/3-0-0)

 (Decision Analysis)

วิชาบังคับกอน :LM 2013

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาในรูปแบบตางๆ

โดยเนนการใชหลักและวิธีการวิเคราะหอยางเปนระบบ ในการวัด คำนวณ 

ควบคุมและประเมิน ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในการตัดสินใจแกปญหา

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทาน

109
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562



LM 3823 เศรษฐกิจสรางสรรค                                3(3/3-0-0)

 (Creative Economy)

Prerequisite: LM 2013

 การสรางแนวความคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา 

วิวัฒนาการแนวความคิดและเศรษฐกิจสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

การจัดการความรูการพัฒนาเศรษฐกิจดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยีสมัย

ใหมอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสรางสรรค การ

แกปญหาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน

LM 3903 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0)

 ในโซอุปทาน    

 (Product Design and Development in 

 Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 แนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑในระบบโซอุปทาน 

วงจรชีวิตผลิตภัณฑธุรกิจและอุตสาหกรรม ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ แนวโนมการวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต การวิเคราะหคุณคาเพื่อลดตนทุนทางธุรกิจ

LM 4013 การบริหารทาขนสง   3(3/3-0-0)

 (Port Management)

วิชาบังคับกอน : LM 2013 

 โครงสรางและสถาบันเกี่ยวกับการบริหารทาขนสง ไดแก ทา

ขนสงทางบก สถานีรถไฟทาเรือ ทาอากาศยาน รวมถึงการบริหารการขนสง

ทางทอลักษณะและความสำคัญของทาขนสง หลักเกณฑการเลือกที่ตั้งของ

ทาขนสง การจัดการและการดำเนินงานของทาขนสง การจัดการเกี่ยวกับตัว

สินคาในการเคลื่อนยาย การจัดเก็บสินคา รวมถึงขอมูลการขนสงสินคา 

การบริหารทาขนสงที่มีการเชื่อมโยงในรูปแบบเดียวกันและตางรูปแบบ

LM 4033 กลยุทธธุรกิจไทย-จีน  3(3/3-0-0)

 (Thai-Chinese Business Strategy)

วิชาบังคับกอน : LM 2013 

 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจไทย-จีน แนวคิดและความหมายของการ

จัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งธุรกิจไทย- จีน การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของกลยุทธ การ

กำหนดแนวทางและการตัดสินใจเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศทางธุรกิจ กรณี

ศึกษากลยุทธธุรกิจไทย-จีน
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LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส  3(3/3-0-0)

 และโซอุปทาน

 (Seminar inLogistics andSupply Chain 

 Management)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 วิเคราะห และอภิปรายปญหาในการจัดการโลจิสติกสโดยใช

กรณีศึกษาหรือประเด็นปญหาที่นาสนใจในปจจุบัน

LM 4063 การคาชายแดนและการคาขามแดน 3(3/3-0-0)

              (Border Trade and Cross Border)

วิชาบังคับกอน: LM 2013

 แนวคิด วิวัฒนาการ และความหมายการคาชายแดนและการคา

ขามแดน รูปแบบการคา การคาตางตอบแทน มูลคาการคา สิทธิพิเศษและ

ประโยชนทางการคา กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ยุทธศาสตรความ

รวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนและจีน  เสนทางโลจิสติกส

และการขนสงสินคาโซอุปทานทางการคา ชองทางการคาและการชำระเงิน 

ปญหาอุปสรรคในการคาชายแดนและการคาขามแดน

LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหา 3(3/3-0-0)

 วัตถุดิบและลูกคา

 (Supplier and Customer Relationship 

 Management)

วิชาบังคับกอน: LM 2013

 ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของการบริการลูกคา

และสัมพันธภาพกับผูจัดหา วิธีการจำลองแบบความสัมพันธระหวางการ

บริการลูกคากับการขาย ตนทุนการบริการลูกคา ณ ระดับการบริการลูกคา

ตางๆ การกำหนดกลยุทธและการประเมินผลการบริการลูกคา รวมทั้งผู

จัดหาปจจัยการผลิตการใชโปรแกรมประยุกตในการจัดการความสัมพันธผู

จัดหาและลูกคา

LM 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

         อาจารยผูสอน

 การปฏิบัติงานเปนเวลา 16สัปดาห ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อ

ใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงาน



LM 4523 การวิจัยดานการจัดการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)

 และโซอุปทาน 

 (Logistics and Supply Chain 

 Management Research)

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

         อาจารยผูสอน

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางดานการจัดการโซอุปทาน

และโลจิสติกส โดยเนนการนำกระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัยไปใชใน

การคนหาและวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในระบบการ

จัดการโซอุปทานและโลจิสติกสไดแก การจัดหา การจัดเก็บ การขนสง 

การกระจายสินคา ความสัมพันธกับผูจัดหาและลูกคา การฝกเขียนเคาโครง

รางการวิจัย การออกแบบวิจัย การกำหนดกรอบของปญหา การตั้ง

สมมติฐาน การสรางและทดสอบเครื่องมือวัด รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลทั้ง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส

LM 4533 การวางแผนทรัพยากรองคการสำหรับ 3(3/3-0-0)

 โลจิสติกสและโซอุปทาน

 (Enterprise Resource Planning for Logistics and  

 Supply Chain)

วิชาบังคับกอน : LM 2013

 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศในองคการเพื่อเชื่อม

โยงใหเกิดการประสานงานในการใชทรัพยากร ขอมูลสารสนเทศและ

กิจกรรมตางที่จำเปนและตองการเพื่อใหกระบวนการทางธุรกิจเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ศึกษารูปแบบของระบบสนับสนุนทางธุรกิจ การจัดการฐาน

ขอมูลที่จำเปนสำหรับการดำเนินธุรกิจ การผสมผสานหนาที่ตางๆ ทางธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับการวางแผนทรัพยากรองคการสำหรับโลจิสติกสและโซ

อุปทาน

LM 4543 การจัดการโครงการโลจิสติกส  3(3/3-0-0)

 และโซอุปทาน

 (Project Management in Logistics and 

 Supply Chain)

Prerequisite : LM 2013

 ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการวางแผน

กระบวนการของโครงการในโลจิสติกสและ โซอุปทาน ขอดีและขอจำกัด

ของการวางแผนโครงการ ลักษณะของโครงการที่ดี การวิเคราะหและแกไข

ปญหาการจัดการโครงการ และความจำเปนของการจัดการโครงการขั้น

ตอนลำดับงาน ภาวะแวดลอม โครงการ วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห

ปญหา โดยเนนการวางแผนการ ติดตามประเมินผล ศึกษาความเปนไปได

ของโครงการ และการจัดการองคการในโซอุปทาน

LM 4553 เหมืองขอมูลสำหรับโลจิสติกส  3(3/3-0-0)

 และโซอุปทาน

 (Data Mining for Logistics and Supply Chain) 

วิชาบังคับกอน: LM 2013

 แนวคิด หลักการ และขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวกับคลังขอมูลและเหมือง

ขอมูล การจัดการจากขอมูลขนาดใหญในโลจิสติกสและโซอุปทาน โดยการ

ใชเทคนิคตางๆ ในการวิเคราะหการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อประยุกตใชงาน

จริง ชวยในการวัดประสิทธิผลประเมินและชวยตัดสินใจในธุรกิจดวย

สารสนเทศทางขอมูล กลยุทธในการลดทอนขอมูล กรอบแนวคิดของเหมือง

ขอมูล การประยุกตใชงานของเหมืองขอมูล

MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ  3(3/3-0-0)

 (Mathematics and Statistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ระบบจำนวนจริงการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัด

ฉากและเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร แหลง

ที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะ

เปนของคาจากตัวอยางสุม

 

MG 1303 องคการและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 (Organization and Management) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการ

จัดการ โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการประกอบดวย การวางแผน การ

จัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการบังคับบัญชา การ

ติดตอสื่อสาร การจูงใจและการควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล

ทางการบริหาร ธุรกิจการจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ แนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม

MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Business Psychology)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา ที่นำมาใชในการวิเคราะห

ธรรมชาติของมนุษยและการดำเนินงาน ความแตกตางของมนุษย ความ

ตองการและความพึงพอใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและธำรงรักษา

พฤติกรรม การสรางแรงจูงใจ อิทธิพลของกลุมและวัฒนธรรมองคกรที่มีผล

ตอการทำงาน
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MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(3/3-0-0)

 (Organizational Behavior)

วิชาบังคับกอน: MG 1303

 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการและกระบวนการของ

องคการที่มีผลตอพฤติกรรมบุคคล ขวัญและความพึงพอใจในการทำงาน 

การวิเคราะหความแตกตางของบุคคล การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ การจูงใจ บรรทัดฐานกลุม วัฒนธรรมองคการ อิทธิพล อำนาจ 

และการเมืองในองคการ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ

MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ  3(3/3-0-0)

 (Organization Theory and Design)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ทฤษฎีองคการ การใชทฤษฎีองคการเพื่อการบริหารและการจัด

รูปองคการ โครงสรางองคการ การพัฒนาโครงสรางองคการ ระบบของ

องคการ มิติตางๆ ของโครงสรางองคการ การออกแบบงาน และการใชเครื่

อมือเกี่ยวกับการจัดรูปองคการเพื่อพัฒนาองคการใหมีความทันสมัยในโลก

ยุคโลกาภิวัฒน

MG 3373 การสื่อสารทางการบริหาร  3(3/3-0-0)

 (Communication to Administration)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศาสตรและศิลปที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรม

องคการ กระบวนการสื่อสาร ทฤษฎีองคการ พฤติกรรมการสื่อสารของ

บุคคล การสรางแรงจูงใจในองคการ การวิเคราะหพฤติกรรม การสื่อสาร 

การพัฒนาองคการและการใชศิลปะของการสื่อสารเพื่อสราความเขาใจและ

ความรวมมือโดยมุงเนนการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคการในระยะยาว

MG 3403 การจัดการความรูและองคการ  3(3/3-0-0)

 แหงการเรียนรู

 (Knowledge Management and Learning 

 Organization)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู ความหมายและรูป

แบบของการจัดการความรู ทฤษฎีการจัดการความรูและการสรางองคการ

แหงการเรียนรู องคประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู แหลงของ

ความรูและการแสวงหา การเรียนรูในระดับบุคคลและระดับองคการ

กระบวนการสรางการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในองคการ กลยุทธในการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาองคการ

MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)

 (Strategic Management) 

วิชาบังคับกอน :  MG 1303 และ MK 1503 

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และภายในองคการ 

การวางแผนกลยุทธ การดำเนินกลยุทธ บทบาทของผูจัดการในฐานะผู

ดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ ทั้งนี้จะศึกษา

จากกรณีศึกษาและตัวอยางกลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษา

ถึงนโยบายทางดานตางๆ ทั้งทางดานการเงิน การตลาด ปญหาแรงงาน 

การผลิตและการควบคุมในธุรกิจและอุตสาหกรรม

MG 4033 สัมมนาการจัดการ   3(3/3-0-0)

 (Seminar in Management)

 วิชาบังคับกอน : ศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต

อภิปรายและวิเคราะหถึงปญหาการจัดการทั้งในดานการวางแผน การจัด

องคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการควบคุม เพื่อเสนอ

แนวคิดในการแกไขปญหา โดยการเรียนรูจากองคการประเภทตางๆ การ

ใชเทคนิคและวิธีการบริหารใหมๆ มาประยุกตใชใหเขากับสภาพแวดลอม

ของแตละองคการ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นหัวขอที่นาสนใจ

ทางดานการจัดการ

MG 4103 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและ         3(3/3-0-0)

 การจัดการ

 (Research  Methology in Business and 

 Management)

วิชาบังคับกอน : ST 2043                                     

 ภาพรวมของกระบวนการทำวิจัย การกำหนดปญหาการวิจัยทาง

ธุรกิจและการจัดการ  ระเบียบวิธีวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหและ

แปรผลเพื่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจและ

การจัดการ 

MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3/3-0-0)

 (Business Ethics and Corporate Social 

 Responsibility)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิด บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอ

สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ วิเคราะหปญหาการดำเนินงานทางธุรกิจทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีผลตอคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน

การกำหนดนโยบายในการบริหารองคการธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับ

ผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมและกลุมผูที่มีมีสวนเกี่ยวของกับองคการ
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MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3/3-0-0)

 (Project Management and Evaluation)

วิชาบังคับกอน : MG 1303 และ  FN 1603

 เหตุผลและความจำเปนในการบริหารและประเมินโครงการ 

วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและการควบคุมโครงการ ทั้งในเชิง

เทคนิค ปจจัย เวลา และคาใชจาย การพิจารณาการใชและจัดสรร

ทรัพยากร การประเมินสัมฤทธิผลและผลกระทบ การบริหารองคกร

โครงการ ทีมงานและความสัมพันธกับองคการแม การคัดเลือกบุคลากร

โครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ

MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(3/3-0-0)

 (Business and Social Entrepreneur)

วิชาบังคับกอน : MG 1303และ MK 1503

 การศึกษาถึงแนวคิดและคุณลักษณะของผูประกอบการ การ

วิเคราะหปญหาและโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการการศึกษาความเปน

ไปไดกระบวนการบมเพาะ การแสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม การจัดตั้ง

ธุรกิจใหม การกำหนดเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การจัดทำแผน

ธุรกิจการระดมทุนการวางแผนกลยุทธการเจริญเติบโตและการออกจาก

ธุรกิจตลอดจนการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การดำเนินธุรกิจที่ยึดความยั่งยืนของสังคม การวัดผลลัพธของการดำเนิน

งานดานทุนทางสังคม

MG 4223 การบริหารความขัดแยงและ  3(3/3-0-0)

 การเจรจาตอรอง

 (Conflict Management and Negotiation)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 องคความรูเกี่ยวกับความขัดแยง ความขัดแยงในระดับบุคคล 

หนวยงาน และองคการ ตลอดจนความขัดแยงจากการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาองคการ กระบวนการเจรจาตอรองการฝกทักษะในการลดขอขัดแยง

และการเจรจาตอรอง เทคนิคและกลยุทธในการเจรจาตอรองโดยใชบทบาท

สมมติและกรณีศึกษา

MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง 3(3/3-0-0)

 (Innovation and Change Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การบริหารงาน และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

กระบวนการพัฒนาความคิด แนวทางการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การนำนวัตกรรมไปสูมูลคาเพิ่มของ

องคการ การนำกระบวนการและแนวความคิดใหมไปปฏิบัติในองคการ

MG 4333 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3/3-0-0)

 (Electronic Commerce)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะและแนวคิดของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล หลักการและ

แนวคิดของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวทางระบบการรักษาความ

ปลอดภัยและการสงขอมูล การวิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทาง

ธุรกิจ การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน การพัฒนา

ธุรกิจสำหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการชำระเงิน ระบบการจัดสงสินคา กฎหมาย และจริยธรรมที่

เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม 3(3/3-0-0)

 (Strategic Implementation and Control)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 การนำแผนกลยุทธไปใชในการปฏิบัติ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งศึกษา

กระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจการดานตางๆ ขององคการ เพื่อ

สรางคุณคาและความไดเปรียบในการแขงขัน

MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3/3-0-0)

 (Quality and Productivity Management)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 หลักการและแนวคิดดานคุณภาพ ระบบคุณภาพ เทคนิคและ

วิธีการควบคุมคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 

ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม แนวคิด

และวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ความสัมพันธของคุณภาพและผลผลิ

MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

วิชาบังคับกอน : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท  

        เฉพาะในคณะบริหารธุรกิจรวมกันไมนอยกวา 18   

        หนวยกิต หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

 การฝกปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการในองคกร

ธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุนเคยกับสภาพการทำงาน เรียนรู

วิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อจะเปนประโยชนตอ

การเตรียมความพรอมเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การ

ฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะ

ทำงาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียน

เขากับการปฏิบัติงานจริง 
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MG 4906 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-Operative Education)

วิชาบังคับกอน : เปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หรือไดรับความเห็น

        ชอบจากสาขาวิชา

 การปฏิบัติงานเปนเวลา 16สัปดาหในสถานประกอบการ ซึ่งเปน

ไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณใน

การปฏิบัติงาน

MK 1503 หลักการตลาด         3(3/3-0-0)

 (Principles of Marketing) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนวคิดหลักวิวัฒนาการทางการตลาด หนาที่ อรรถประโยชน

และความสำคัญของการตลาด รวมถึงศึกษาสิ่งแวดลอม กระบวนการ

บริหารการตลาด การแบงสวนตลาดเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายและวาง

ตำแหนงทางการตลาด เขาใจระบบขอมูลสารสนเทศและปจจัยดาน

พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อกำหนดกลยุทธ สวนประสมทางการตลาด อัน

ประกอบดวยผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจำหนายและการสงเสริม

ทางการตลาด

MK 2013 การตลาดอิเล็คทรอนิคส  3(3/3-0-0)

 (Electronics Marketing)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

           แนวคิดและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีตอธุรกิจใน

ปจจุบัน เครื่องมือการตลาด อิเล็คทรอนิกส การวางแผนกลยุทธการตลาด

ในตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม การทำตลาดภายใน ประเทศและ

ตลาดตางประเทศ การใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบในการดำเนิน

กิจกรรมทางการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเครื่องมือการตลาด

อิเล็กทรอนิกส แนวโนมของการตลาดอิเล็คทรอนิกส

MK 2503  พฤติกรรมผูบริโภค                     3(3/3-0-0)

 (Consumer Behavior)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรในการเขาใจ

พฤติกรรมผูบริโภค ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหาร

การตลาด ตัวแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจ ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในแงของ

จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร

MK 2553 การจัดการผลิตภัณฑและกลยุทธราคา 3(3/3-0-0)

 (Product Management and Price Strategy)

 วิชาบังคับกอน :  MK 1503

           แนวความคิดการจัดการผลิตภัณฑ บทบาทหนาที่ของผูจัดการตรา

ผลิตภัณฑ การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑและตราสินคา การจัดการสวน

ประสมผลิตภัณฑ การจัดการบรรจุภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมดวยนวัตกรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกำหนดราคา 

วัตถุประสงคในการกำหนดราคา วิธีการตั้งราคา การใชราคาเปนปจจัย

กำหนดกลยุทธทางการตลาด กลยุทธการเปลี่ยนแปลงราคา 

MK 2563 การตลาดดิจิตอล   3(3/3-0-0)

 (Digital Marketing)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

          การประยุกตใชชองทางการสื่อสารแบบดิจิทอลบนอินเตอรเน็ตและ

อุปกรณเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อทำการตลาดดิจิทอล รูปแบบการทำธุรกิจ

บนสื่อดิจิทอล การเลือกเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร การสืบคนขอมูล การ

วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคบนสื่อดิจิตอล การวางแผนและดําเนินกลยุทธ

ทางการตลาดบนสื่อ ดิจิทอล การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  สรางความ

สัมพันธกับลูกคา กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และคุณธรรมของนักการ

ตลาดดิจิทอล

MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก 3(3/3-0-0) 

 (Wholesales and Retail Management)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 วิวัฒนาการและประเภทของการคาสงและคาปลีก การจัด

องคกร การเลือกสถานที่ตั้ง การจัดการฐานขอมูล การพาณิชยอิเลคทรอนิ

กส การจัดซื้อ การจัดบุคลากร การจัดเก็บรักษาและควบคุมสินคา และการ

จัดการสวนประสมทางการตลาดเพื่อการคาสงและคาปลีก

MK 3313 การจัดการตราสินคา   3(3/3-0-0)

 (Brand Management)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

           บทบาทและความสำคัญของตราสินคา องคประกอบของตราสิน

คา คุณคาตราสินคา  การรับรูของผูบริโภคตอภาพลักษณตราสินคา 

กลยุทธการสรางและบริหารตราสินคา กระบวน การสื่อสารตราสินคา  การ

ประเมินคุณคาของตราสินคา การสรางคุณคาตราสินคาใหเติบโตยั่งยืนและ

สามารถแขงขันในตลาดโลก จริยธรรมในการบริหารตราสินคา กรณีศึกษา

การบริหารตราสินคาทั้งในและตางระเทศ
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MK 3353 การจัดการชองทางทางการตลาด  3(3/3-0-0)

 (Marketing Channels Management)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 แนวความคิด บทบาทและลักษณะของชองทางการตลาด 

ประเภทของสถาบันการตลาด การวางแผน  ออกแบบ และตัดสินใจเลือก

ชองทางการตลาด การจัดการสมาชิกในชองทางการตลาด การจัดการชอง

ทางการตลาดกับสวนประสมการตลาดอื่นๆ การประเมินผลและการพัฒนา

ชองทางทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

MK 3413 การสงเสริมการขายและ  3(3/3-0-0)

 การตลาดกิจกรรม

 (Sales Promotion and Event Marketing)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 บทบาทและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขายและการตลาด

กิจกรรมในฐานะที่เปนเครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาด แบบประสม

ประสาน การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ การกำหนดเปาหมาย การ

กำหนดงบประมาณ การสรางสรรคเครื่องมือและเลือกสื่อที่ผสมผสานกัน

อยางเหมาะสม การวัดประสิทธิภาพและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้ง

จรรยาบรรณและการควบคุม

MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3(3/3-0-0)

 (Marketing Information System)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 แนวคิด บทบาท หนาที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด ใน

ตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม บทบาทของระบบสารสนเทศที่

สำคัญ 3 ระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใชโปรแกรม

สำเร็จรูปในการสรางฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ การนำ

เสนอขอมูลจากการบูรณาการขอมูลสารสนเทศจากระบบตางๆเพื่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ

MK 3443 การจัดการลูกคาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (Customer Relation Management)

วิชาบังคับกอน : MK 1503

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ การกำหนดกลยุทธการ

บริหารลูกคา การใชเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการ ขั้นตอน การบริหารฐาน

ขอมูลลูกคา การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา การการสรางความจงรัก

ภักดีในสินคาและบริการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

ของการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาการจัดการ

ประสบการณลูกคาและการบริหารการจัดการประสบการณลูกคา

MK 3533 การวิจัยการตลาด   3(3/3-0-0)

 (Marketing Research)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503 และ ST 2043

 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการ

ตลาด ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การกำหนด

ปญหาการวิจัย การออกแบบแผนงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการ

ประมวลผล การเขียนรายงายการวิจัย เทคนิคการนำเสนองาน จรรยาบรรณ

นักวิจัย

MK 3553 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3/3-0-0)

 (Integrated Marketing Communication)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 กลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการ

สื่อสารทางการตลาดรูปแบบอื่นๆ เพื่อการรับรูภาพลักษณของตราสินคา

และพฤติกรรมการซื้อ การบริหารสื่อและการกำหนดงบประมาณ

MK 3603 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย 3(3/3-0-0)                                  

 (Sales Management and Sales Technique)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 บทบาทและความสำคัญของการจัดการการขาย การจัดรูป

องคกรการขาย ความสัมพันธของฝายขายกับฝายตางๆ การวิเคราะหตลาด

และการวางแผนการขาย การกำหนดอาณาเขตขาย และโควตาการขาย 

การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจ การจายผลตอบแทน การควบคุม และ

การประเมินผลพนักงานขาย  คุณสมบัติของพนักงานขาย และเทคนิคการ

ขายในตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ การใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็ค

ทรอนิคสในกระบวนการขาย

MK 3613 การจัดซื้อและจัดหา   3(3/3-0-0)

 (Purchasing and Procurement)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503                        

          หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ระเบียบวิธีการจัดซื้อ กลยุทธการ

จัดซื้อ การเจรจาตอรอง การบริหารซัพพลายเออร การควบคุมสินคา

คงคลัง การวิเคราะหตนทุน การจัดหาพัสดุ การรวบรวมขอมูล การจัดซื้อ

จากภายนอก

MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

วิชาบังคับกอน : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต

            การฝกปฏิบัติงานทางดานการตลาด ในหนวยงานภายนอก เปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคย

กับสภาพการทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ

ทำงาน ฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่

ทำงาน
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MK 4003 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม 3(3/3-0-0)

 และสิ่งแวดลอม

 (Marketing for Social and Environment   

 Responsibility)

วิชาบังคับกอน : MK 1503 

 แนวโนมในปจจุบันของความรับผิดชอบตอสังคมการตลาดและ

ความรับผิดชอบยั่งยืน นอกจากนั้นยังกลาวถึง ปจจัยทางดานสังคม สิ่ง

แวดลอม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ (The quadruple bottom line) 

ความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งหมดไมใชเฉพาะผูถือหุนเทานั้น แตรวมถึงประเด็นที่สำคัญตางๆ เชน  

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การตลาดเพื่อสังคมเชิงสาเหตุ ความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน ความโปรงใส 

และสิทธิมนุษยชน

MK 4013 การตลาดการกีฬา     3(3/3-0-0)

 (Sport Marketing)

วิชาบังคับกอน : MK 1503 

 การสรางแบรนด การกำหนดราคาขาย การใหการสนับสนุนการ

ตลาด การใชสื่อสังคม กลยุทธทางสังคม การตลาดนักกีฬา  การรับรองจาก

ผูมีชื่อเสียง รวมทั้งมีการฝกฝนในชั้นเรียนเพื่อเรียนรูวิธีวางตำแหนงกีฬาใน

ชวงวิกฤต ประเมินผูใหการสนับสนุน กำหนดคุณคาตราสินคาสำหรับ

นักกีฬา และวิธีประเมินการใชสื่อสังคมออนไลนในการตลาดกีฬา

MK 4406 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

วิชาบังคับกอน : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต  

         และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

 การฝกปฏิบัติงานทางดานการตลาด ในหนวยงานภายนอก เปน

ระยะเวลา 15 สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ ใหคุนเคย

กับสภาพการทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ

ทำงาน ฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่

ทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกตความรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหา

ที่พบภายใตสถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอ

ยางเปนระบบ 

MK 4463 การดำเนินธุรกิจสงออกและนำเขา 3(3/3-0-0)

 (Export and Import Business Operation )

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ระเบียบและขอบังคับในการคาระหวางประเทศ พัฒนาการการ

สงออกและนำเขา การสรรหาและคัดเลือกลูกคา การวางแผนและการ

กำหนดกลยุทธเพื่อการสงออกและนำเขา ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ

กับกี่สงออกและนำเขา การเงินและวิธีการคิดคำนวณในการสงออกและนำ

เขา ระเบียบขอบังคับทางศุลกากร การขนสง การประกันภัย สิทธิ

ประโยชนที่ผูสงออกและนำเขาไดจากภาคการเงินและภาครัฐบาล

MK 4523 การจัดการการตลาด   3(3/3-0-0)

 (Marketing Management)

 วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 แนวความคิดดานการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด 

การวิเคราะหะสิ่งแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวน

ทางการตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธ    สวน

ประสมทางการตลาด ภายใตสภาวะแวดลอมทางการตลาดและความ

สอดคลองกับทรัพยากรขององคกร การจัดองคการและการควบคุมทางการ

ตลาด รวมถึงการวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาทางการตลาด 

MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม  3(3/3-0-0)

 (Agricultural Marketing)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 ระบบและหนาที่ของตลาดสินคาเกษตร ลักษณะสินคาเกษตร 

บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร การทำการตลาด

เกษตรสมัยใหม ปจจัยที่มีความสำคัญตอการทำการตลาดเกษตรกรรมสมัย

ใหม การวางแผนและกำหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดและกลยุทธสวน

ประสมทางการตลาดสินคาเกษตรกรรมสมัยใหม การตลาดซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา ปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร

MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก    3(3/3-0-0)

 (Global Marketing Strategy)                                                

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

ความสำคัญของการจัดการการตลาดโลก ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สิ่ง

แวดลอมและสถาบันสำคัญของการตลาดโลก แนวทางการเขาสูตลาดโลก 

พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคของผูบริโภคที่ตางวัฒนธรรมในตลาด

โลก ระบบสารสนเทศ กลยุทธเพื่อการแขงขันในตลาดโลก การจัดสรรงาน 

และการควบคุมกิจกรรมการตลาดโลก

MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด  3(3/3-0-0)

 (Seminar on Special Topics in Marketing)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

          หัวขอหรือประเด็นปญหาทางดานการตลาดที่ทันสมัย ปญหาของ

บริษัทที่กำลังไดรับความสนใจ รวมอภิปรายและถกเถียง หรือการรวบรวม

ความคิดเห็น เพื่อนำเสนอทางออกหรือแนวทางการแกปญหาโดยการนำ

ความรูทางดานการตลาดและการศึกษาคนควาเพิ่มเติมมาใชประกอบการ

วิเคราะหประเด็นปญหา

MK 3533 การวิจัยการตลาด   3(3/3-0-0)

 (Marketing Research)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503 และ ST 2043

 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการ

ตลาด ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การกำหนด

ปญหาการวิจัย การออกแบบแผนงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการ

ประมวลผล การเขียนรายงายการวิจัย เทคนิคการนำเสนองาน จรรยาบรรณ

นักวิจัย

MK 3553 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3/3-0-0)

 (Integrated Marketing Communication)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 กลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการ

สื่อสารทางการตลาดรูปแบบอื่นๆ เพื่อการรับรูภาพลักษณของตราสินคา

และพฤติกรรมการซื้อ การบริหารสื่อและการกำหนดงบประมาณ

MK 3603 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย 3(3/3-0-0)                                  

 (Sales Management and Sales Technique)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 บทบาทและความสำคัญของการจัดการการขาย การจัดรูป

องคกรการขาย ความสัมพันธของฝายขายกับฝายตางๆ การวิเคราะหตลาด

และการวางแผนการขาย การกำหนดอาณาเขตขาย และโควตาการขาย 

การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจ การจายผลตอบแทน การควบคุม และ

การประเมินผลพนักงานขาย  คุณสมบัติของพนักงานขาย และเทคนิคการ

ขายในตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ การใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็ค

ทรอนิคสในกระบวนการขาย

MK 3613 การจัดซื้อและจัดหา   3(3/3-0-0)

 (Purchasing and Procurement)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503                        

          หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ระเบียบวิธีการจัดซื้อ กลยุทธการ

จัดซื้อ การเจรจาตอรอง การบริหารซัพพลายเออร การควบคุมสินคา

คงคลัง การวิเคราะหตนทุน การจัดหาพัสดุ การรวบรวมขอมูล การจัดซื้อ

จากภายนอก

MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

วิชาบังคับกอน : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต

            การฝกปฏิบัติงานทางดานการตลาด ในหนวยงานภายนอก เปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคย

กับสภาพการทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ

ทำงาน ฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่

ทำงาน

AC 1223 การบัญชีการเงิน      3(2/2-1/2-0)

 (Financial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี วิธีการ

บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบ

กำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบัญชีเงินสด การบัญชีตั๋วเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบ

กระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1233 หลักการบัญช   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

           ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางการบัญชี ตลอดจนการจัด

ทำงบการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ ที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เชน 

ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุง

และปดบัญชี การบัญชีเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1    3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี  ประโยชนของขอมูล

ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวัน

ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การ

ปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให

บริการ กิจการซื้อขายสินคา และระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting II) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1233 หรือ  AC 1303 

          การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หลักการและ

วิธีการของระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน 

สินคา สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน การ

บัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร งบกระแสเงินสด

AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Principles of Business Finance) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313  

          สภาพแวดลอมทางการเงินธุรกิจ เปาหมาย บทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการเงินทุน การ

วางแผนและพยากรณทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการ

ลงทุน มูลคาเงินตามเวลา การประเมินมูลคาหลักทรัพย งบลงทุน นโยบาย

การจายเงินปนผล ความลมเหลวของธุรกิจ 

116
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MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต  3(3/3-0-0) 

 (Hospitality and Service Marketing)

วิชาบังคับกอน :  MK 1503

 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม ความสำคัญของ

ธุรกิจบริการ ลักษณะและประเภทของการบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ

บริการ คุณภาพบริการ การคาดหวังของผูบริโภคตอบริการ การวางแผน

และการกำหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ และการสรางความ

จงรักภักดี กลยุทธการใหการบริการไมตรีจิตในกลุมโรงแรม รานอาหาร 

และสปา

ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Business Statisticsand Elementary Mathematics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 พีชคณิตของจำนวนจริง การแกระบบสมการเชิงเสน การ

รวบรวมขอมูล เทคนิคการสุมตัวอยาง สถิติพรรณนา ความนาจะเปนและ

การแจกแจงความนาจะเปน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานการ

วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจัดกลุมและการวิเคราะหสห

สัมพันธ

ST 2053 สถิติธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Business Statistics)

วิชาบังคับกอน : MA 1073

 การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหขอมูล จำแนกประเภท การวิเคราะหความถดถอย

และสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลาและเลขดัชนี

AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1        3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

          หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับ สำนักงานใหญ และสาขาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ นโยบายทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงทางการ

บัญชีและขอผิดพลาด การบัญชีธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชำระ สัญญาเชา 

การบัญชีสำหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน

AC 3303 การบัญชีบริหาร   3(2/2-1/2-0)

 (Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

          แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร การจัดการสมัยใหมท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการบัญชีบริหาร การนำขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน การ

ควบคุม และการตัดสินใจของผูบริหาร วิธีการบัญชีตนทุนผันแปร และตนทุน

รวม การวิเคราะหความสัมพันธ ตนทุน ปริมาณกำไร การกำหนดราคาขาย 

การวิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิด

ชอบ การกำหนดราคาโอน และการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(3/3-0-0)

 (Auditing and Assurance Service) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

          แนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย 

และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิด

ชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและขอผิด

พลาด การวางแผนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี

สาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม

หลักฐาน วิธีการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การ

ตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย การจัด

ทำกระดาษทำการของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต 

AC 3333 การควบคุมภายในและ  3(3/3-0-0)

 การบริหารความเสี่ยง                           

 (Internal Control and Enterprise Risk   

 Management)  

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          แนวความคิดท่ัวไปและองคประกอบเก่ียวกับการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน แนวความคิดพ้ืนฐาน

ของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร การจัดระบบงาน

ตามกระบวน การบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ

ภายในและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิด

ชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริหารความเส่ียง องคประกอบการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และการรายงานตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล

AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1      3(2/2-1/2-0)

 (Intermediate Accounting I) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจำแนกประเภท 

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สินทรัพยในงบการเงิน

AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2      3(2/2-1/2-0)

 (Intermediate Accounting II) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

         หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การ

บัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การจำแนก

ประเภท การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน 

AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี       3(0-0-3/15)

 (Accounting Internship) 

วิชาบังคับกอน : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15 หนวยกิต 

 การฝกปฏิบัติงานทางการบัญชี ในสถานประกอบการ เปนระยะ

เวลา 8 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางปฏิบัติ และทักษะตางๆ ใน

การทำงานในวิชาชีพ สามารถประยุกตความรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแก

ปญหาที่พบภายใตสถานการณจริง

AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0) 

 (Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1233 

 การบัญชีการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค และลักษณะขอมูล

บัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสด  แนวความ

คิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตนทุน-ปริมาณ-กำไร การบัญชีตนทุนกิจกรรม ขอมูล

ตนทุนเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการนำขอมูลบัญชีมาใชวิเคราะหในประเด็น

ตาง ๆ เพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจของฝาย รวมถึงการนำขอมูล

ตนทุนมาใชตัดสินใจระยะสั้น การวัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหการ

จายลงทุน และการจัดทำงบประมาณเพื่อใชวางแผนและควบคุมระยะยาว

AC 3203 การบัญชีตนทุน       3(2/2-1/2-0)

 (Cost Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

 แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีตนทุน บทบาทของการบัญชี

ตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุนตางๆ การจำแนก

ประเภทตนทุน การคำนวณตนทุนผลิตภัณฑ ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน 

วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบ

บัญชีตนทุนงานสั่งทำ ระบบตนทุนชวงการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย 

การสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ

ผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม และระบบบัญชีตนทุน

มาตรฐาน 

AC 1223 การบัญชีการเงิน      3(2/2-1/2-0)

 (Financial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี วิธีการ

บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบ

กำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบัญชีเงินสด การบัญชีตั๋วเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบ

กระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1233 หลักการบัญช   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

           ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางการบัญชี ตลอดจนการจัด

ทำงบการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ ที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เชน 

ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุง

และปดบัญชี การบัญชีเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1    3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี  ประโยชนของขอมูล

ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวัน

ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การ

ปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให

บริการ กิจการซื้อขายสินคา และระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2   3(2/2-1/2-0)

 (Principles of Accounting II) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1233 หรือ  AC 1303 

          การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หลักการและ

วิธีการของระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน 

สินคา สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน การ

บัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร งบกระแสเงินสด

AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Principles of Business Finance) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313  

          สภาพแวดลอมทางการเงินธุรกิจ เปาหมาย บทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการเงินทุน การ

วางแผนและพยากรณทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการ

ลงทุน มูลคาเงินตามเวลา การประเมินมูลคาหลักทรัพย งบลงทุน นโยบาย

การจายเงินปนผล ความลมเหลวของธุรกิจ 
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AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี        3(3/3-0-0)

 (Seminar in Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223  

          การวิเคราะหและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการบัญชีดานบัญชี

การเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ ระบุประเด็น วิเคราะหทางเลือกและ

ระบุผลจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีของแตละทางเลือก หรือประเด็นอื่น 

แนวคิดใหมที่นาสนใจในปจจุบันโดยศึกษาจากบทความทางการบัญชี 

เอกสารวิชาการทางบัญชี และกรณีศึกษาตางๆ

AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)

 (Accounting Information System) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

 ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการ

จัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ฐานขอมูลการไดมาซึ่ง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหาร

เงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่

เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ  3(3/3-0-0)

 (Accounting for Specified Enterprise) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          ระบบการดำเนินงาน หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับ

ธุรกิจประเภทตางๆ ที่มีลักษณะ เฉพาะ เชน สถานพยาบาล สถาบันการ

เงิน สหกรณ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม เปนตน

AC 4303 การวางแผนภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 (Tax Planning)  

วิชาบังคับกอน : AC 4133 

          ความสัมพันธระหวางการภาษีอากรกับการกำหนด นโยบาย

ทางการเงิน การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางภาษี การ

บริหารภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

หัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจระหวางประเทศ และภาษีอื่นที่

เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อใหการเสียภาษีทุกประเภทเปนไปโดย

ครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย

AC 4106 สหกิจศึกษา       6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education) 

วิชาบังคับกอน :  เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต 

 นักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี โดยปฏิบัติงาน

จริงในองคกรธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานจริง ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

AC 4113 การภาษีอากร 1   3(3/3-0-0)

 (Taxation I) 

วิชาบังคับกอน :ไมมี  

 หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตาม

ประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได

หัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป

AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2      3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Accounting II) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

          หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัท

ยอย บริษัทรวม การบัญชีสำหรับกิจการรวมการงาน การจัดทำงบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำงบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบรูณ

AC 4133 การภาษีอากร 2         3(3/3-0-0)

 (Taxation II) 

วิชาบังคับกอน : AC 4113 

         ศึกษาแนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและ

คาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ 

เพื่อคำนวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการ

บัญชีใหเปนกำไรสุทธิทางภาษีอากร การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี

อากรประเภทตางๆ ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล การจัดทำรายงานทางภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษี

อากรประเภทตางๆ ความแตกตางระหวางการวางแผนภาษีอากรกับการ

หลีกเลี่ยงภาษีอากร

AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2/2-1/2-0)

 (Accounting Software) 

วิชาบังคับกอน : AC 4253 

 ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ศึกษาการใช

งานในระบบตางๆ เชนระบบบัญชีแยกประเภท ระบบงบประมาณ ระบบจัด

ซื้อ ระบบขาย ระบบสินคาคงคลัง ระบบผลิต การจัดทำรายงานทางบัญชี 

และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปตัวอยางในการ

ทดลองปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกันของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ

บัญชีกับโปรแกรมประเภท Spreadsheet 

AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1        3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Accounting I) 

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

          หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับ สำนักงานใหญ และสาขาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ นโยบายทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงทางการ

บัญชีและขอผิดพลาด การบัญชีธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชำระ สัญญาเชา 

การบัญชีสำหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน

AC 3303 การบัญชีบริหาร   3(2/2-1/2-0)

 (Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

          แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร การจัดการสมัยใหมท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการบัญชีบริหาร การนำขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน การ

ควบคุม และการตัดสินใจของผูบริหาร วิธีการบัญชีตนทุนผันแปร และตนทุน

รวม การวิเคราะหความสัมพันธ ตนทุน ปริมาณกำไร การกำหนดราคาขาย 

การวิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิด

ชอบ การกำหนดราคาโอน และการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(3/3-0-0)

 (Auditing and Assurance Service) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

          แนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย 

และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิด

ชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและขอผิด

พลาด การวางแผนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี

สาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม

หลักฐาน วิธีการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การ

ตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย การจัด

ทำกระดาษทำการของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต 

AC 3333 การควบคุมภายในและ  3(3/3-0-0)

 การบริหารความเสี่ยง                           

 (Internal Control and Enterprise Risk   

 Management)  

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          แนวความคิดท่ัวไปและองคประกอบเก่ียวกับการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน แนวความคิดพ้ืนฐาน

ของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร การจัดระบบงาน

ตามกระบวน การบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ

ภายในและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิด

ชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริหารความเส่ียง องคประกอบการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และการรายงานตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล
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IBA 202 Production and Operations 3(3/3-0-0)              

 Management                

Prerequisite :  None

 Introduction to the operations in manufacturing and 

service organizations; facility location; layout; production 

process; safety management; forecasting; operation planning 

and control; work measurement; quality management; 

inventory control management and just-in-time production.

IBA 203 Business Law and Taxation          3(3/3-0-0)                   

Prerequisite :  None

 Meaning, sources, categories and applicability of law; 

relationship between law and business; sources of business 

law; introduction to investment law; introduction to contract ; 

significant business contracts ; types of business organization ; 

laws on management of business organization ; business 

finance and marketing ; principles and categories of tax ; 

effects of tax on business; personal income tax ; corporate 

income tax : value added tax ; specific business tax ; stamp 

duties ; customs duties ; excise tax ; introduction to tax 

planning for business.

IBA 401 Business Research  Methodology 3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  IST 212  

 Role of business research ; research process ; 

research problems ; objective and hypothesis ; research 

design ; research proposal ; sampling methods ; questionnaire 

design ; data collection ; processing and analyzing data ; 

research report writing and presentation.

IBA 402 Seminar in Business Management 3(3/3-0-0)                   

Prerequisite : Senior Standing

 Problems and current issues in business management. 

The approach will be class discussion, case study analysis, 

guest lecturers from the business field, research and others.

IBA 403  Business and Social Etiquette 3(3/3-0-0)                   

Prerequisite :  None

 Fundamentals of good behavior, social and everyday 

manners ; etiquette in business and politics; greetings; 

self-introduction; planning and scheduling; meetings and 

agendas; dealing with staff; table manners; telephone manners; 

invitation and thanks; dress sense; gift selection; cultural courtesy; 

body language and eye contact.

GE 1043  Thai and Communication 3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Practical skills the Thai Language in life and social for 

listening, speaking,  reading and writing, listening and reading 

for main ideas, public speaking, various forms of writing, 

language for mass communication, reading printed materials 

as a tool in the search for knowledge and the Thai language 

used in daily communication, keeping abreast of the language 

changes in Thai society as both a receiver and a sender of 

messages.

IAC 103 Principles of Accounting I   3(3/3-0-0)                                                        

Prerequisite :  None

 Knowledge of principles, objectives and the account-

ing process; recording ; classifying ; summarizing and Interpreting 

to financial statements; accounting for service, merchandising 

and manufacturing operations; value added tax accounting; 

adjusting the accounts and closing entries, cash and internal 

control.

IAC 201 Managerial Accounting     3(3/3-0-0)                             

Prerequisite :  IAC 103

 Role of accounting on management ; cost concepts 

and classifications ; product costing ; job costing ; process 

costing ; activity-based costing ; full costing and variable costing ; 

cost-volume-profit analysis;  analysis of costs for decision making 

; standard costing and  variance analysis ; budgeting ; responsibility 

accounting and performance evaluation.

IAC 301 International Accounting       3(3/3-0-0)                           

Prerequisite :  IAC 103  

 International accounting including law and regulation 

in accounting and finance; the preparation of the consolidated 

income statement and balance sheet; effects of foreign currency 

translation on accounting; effort of international professional 

organization in developing the accounting profession and 

account transferring.

IBA 201 Quantitative Business Analysis      3(3/3-0-0)                      

Prerequisite : None     

 Principles and theories of quantitative model and 

their application in business; linear programming, business  

fore casting model, inventory model , queuing  theory, 

transportation model, network analysis, decision theory 

model, game theory, Markov analysis and simulation.

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนานาชาติ



ICB 404 Current Issues in Chinese  3(3/3-0-0)     

 International Business                      

Prerequisite :  None

 Selected topics of interest in current international 

business management in China: Chinese international trade, 

policy and practice, international business environment and 

management strategies, Chinese business culture and 

management style, financial market and institutions, technolo-

gy transfer and foreign investment opportunities.

ICB 405 Thai - Chinese Business   3(3/3-0-0)              

 Relations          

Prerequisite :  None

 History and development of trade relations between 

Thailand and China; factors influencing Thai – Chinese trade: 

political power, economy, lifestyles, values, attitudes and 

social protocol; Chinese business investment in Thailand and 

vice versa; interesting current issues in Thai-Chinese relations.

ICN 101 Listening and Speaking  3(2/2-1/2-0)

 in Chinese I

Prerequisite :  None   

 Correct Chinese pronunciation; basic listening and 

speaking skills; short daily situational Chinese conversation 

with 300 Chinese words.

ICN 102 Listening and Speaking   3(2/2-1/2-0)

 in Chinese II 

Prerequisite :  ICN 101   

 Continuation of listening and speaking in Chinese I 

with 350 additional Chinese words.

ICN 201 Reading and Writing in Chinese I  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Reading comprehension of text drawn from short 

passages of fables reflecting Chinese  culture and civilization ; 

writing of short simple basic Chinese essays of daily events.

IBA 405 Sustainable Enterprise  3(3/3-0-0) 

 Management

Prerequisite :  None

 New business concepts focusing on external and 

internal environments of  business which are in line with 

changes at the global level;concepts which seek the ways to 

manage business sustainable by emphasizing the long-term 

profit, social responsibility and protection of global environ-

ments ; being responsible and ethics-conscious member of 

society.

IBC 101  Information Technology  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Meaning and type of information technology ; data 

communication and computer network ; information resourc-

es ; internet components , intranet ; tools and techniques for 

searching and retrieving information ; trend and impact of 

information technology. Application and computer programs 

in daily life.

IBC 302 Management of Information 3(3/3-0-0)        

 Systems                                         

Prerequisite :  IBC 101  

 The foundation of the development and manage-

ment of Computer-based Information Systems (CBIS) in 

business; basic concepts of computer hardware, software, 

database, data communication, system development life 

cycle, information system planning, ethic, security and privacy 

from the perspective of managers and users ; use of Comput-

er-based Information Systems to support operations and 

decision- making in business organizations.

ICB 401 Doing Business in China  3(3/3-0-0)                     

Prerequisite :  None

 Culture and tradition in Chinese Trading; Chinese business 

management style; importance and use of “guanxi” ; intricacies 

of Chinese bureaucracies ; modern Chinese trading tradition ; 

Chinese laws and regulations in key trading provinces.

AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Seminar in Auditing) 

วิชาบังคับกอน : AC 3323 

 การวิเคราะหอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เทคนิค

การวิเคราะหและวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในการสอบบัญชีของกิจการ

ตางๆ โดยเนนการใชกรณีศึกษากับประเด็นที่นาสนใจในวิชาชีพ

AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0)

 (English for Accounting)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี การ

ฟง การพูด การอาน และการเขียนเชิงบูรณาการในวิชาชีพบัญชี สามารถ

อาน วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอขอมูลประกอบการวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจทางการบริหาร

AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3(3/3-0-0)

 (Budgetary  Planning and Control)

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

 การวางแผนธุรกิจภาพรวม วัตถุประสงค และเปาหมายของ

ธุรกิจ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการ

วางแผนกำไร และการควบคุม เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมกำไร 

การจัดทำงบประมาณสำหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อขายสินคา และ

ธุรกิจใหบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหเพื่อการบริหาร

โดยใชงบประมาณยืดหยุน การจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม

AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ  3(3/3-0-0)

 ตอสิ่งแวดลอมและสังคม

 (Accounting for Environmental and Social 

 Responsibility) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาค

ธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจ

ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม 

การรวบรวม บันทึก และวิเคราะหขอมูลรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับสิ่ง

แวดลอมการจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดทำรายงาน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (Corporate Governance and Professional Ethics) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313

 แนวคิดและทฤษฎี โครงสรางการกำกับดูแลกิจการในระดับ

นานาชาติและในประเทศ หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงสำหรับนักบัญชี ประเด็นทางการบัญชีในทางปฏิบัติความรับผิดชอบ

ขององคกรที่มีตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Legislation Relation to Accounting Profession)

วิชาบังคับกอน :  AC 1313 

          เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พระ

ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะสวนที่

เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งคำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะห 3(3/3-0-0)

 งบการเงิน

 (Financial Reporting and Statement Analysis)  

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223   

          ศึกษาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงิน และ

ขอมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 

การนำเสนอรายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและขอกำหนดกฎหมาย ผลกระทบของการใชนโยบาย 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แตกตางกันที่มีตองบการเงิน การ

วิเคราะหงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบ เพื่อการตัดสินใจใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอฝายบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ

AC 4353 การควบคุมและตรวจสอบ  3(3/3-0-0)

 ระบบสารสนเทศ

 (Information System Audit and Controls)  

วิชาบังคับกอน : AC 3323 และ AC 4253 

 ผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทาง

ดานการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริต

ทางคอมพิวเตอร และมาตรการปองกันการประเมินความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล 

เทคนิคและแนวการตรวจสอบ ศูนยบริการคอมพิวเตอรในการประมวล

ขอมูลทางการบัญชี และโปรแกรมประยุกตสำหรับการจัดทำรายงาน

ทางการเงิน

AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Accounting Research and Methodology) 

วิชาบังคับกอน : BA 4103 

           การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทางดานการบัญชี ตัวอยางงาน

วิจัยทางการบัญชี กรณีศึกษาและการวิจัยทางการบัญชี การฝกปฏิบัติวิจัย

ทางการบัญชี การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและเผยแพร

AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี        3(3/3-0-0)

 (Seminar in Accounting) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223  

          การวิเคราะหและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการบัญชีดานบัญชี

การเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ ระบุประเด็น วิเคราะหทางเลือกและ

ระบุผลจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีของแตละทางเลือก หรือประเด็นอื่น 

แนวคิดใหมที่นาสนใจในปจจุบันโดยศึกษาจากบทความทางการบัญชี 

เอกสารวิชาการทางบัญชี และกรณีศึกษาตางๆ

AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)

 (Accounting Information System) 

วิชาบังคับกอน : AC 2203 และ AC 2223 

 ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการ

จัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ฐานขอมูลการไดมาซึ่ง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหาร

เงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่

เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ  3(3/3-0-0)

 (Accounting for Specified Enterprise) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

          ระบบการดำเนินงาน หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี สำหรับ

ธุรกิจประเภทตางๆ ที่มีลักษณะ เฉพาะ เชน สถานพยาบาล สถาบันการ

เงิน สหกรณ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม เปนตน

AC 4303 การวางแผนภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 (Tax Planning)  

วิชาบังคับกอน : AC 4133 

          ความสัมพันธระหวางการภาษีอากรกับการกำหนด นโยบาย

ทางการเงิน การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางภาษี การ

บริหารภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

หัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจระหวางประเทศ และภาษีอื่นที่

เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อใหการเสียภาษีทุกประเภทเปนไปโดย

ครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย
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IBA 202 Production and Operations 3(3/3-0-0)              

 Management                

Prerequisite :  None

 Introduction to the operations in manufacturing and 

service organizations; facility location; layout; production 

process; safety management; forecasting; operation planning 

and control; work measurement; quality management; 

inventory control management and just-in-time production.

IBA 203 Business Law and Taxation          3(3/3-0-0)                   

Prerequisite :  None

 Meaning, sources, categories and applicability of law; 

relationship between law and business; sources of business 

law; introduction to investment law; introduction to contract ; 

significant business contracts ; types of business organization ; 

laws on management of business organization ; business 

finance and marketing ; principles and categories of tax ; 

effects of tax on business; personal income tax ; corporate 

income tax : value added tax ; specific business tax ; stamp 

duties ; customs duties ; excise tax ; introduction to tax 

planning for business.

IBA 401 Business Research  Methodology 3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  IST 212  

 Role of business research ; research process ; 

research problems ; objective and hypothesis ; research 

design ; research proposal ; sampling methods ; questionnaire 

design ; data collection ; processing and analyzing data ; 

research report writing and presentation.

IBA 402 Seminar in Business Management 3(3/3-0-0)                   

Prerequisite : Senior Standing

 Problems and current issues in business management. 

The approach will be class discussion, case study analysis, 

guest lecturers from the business field, research and others.

IBA 403  Business and Social Etiquette 3(3/3-0-0)                   

Prerequisite :  None

 Fundamentals of good behavior, social and everyday 

manners ; etiquette in business and politics; greetings; 

self-introduction; planning and scheduling; meetings and 

agendas; dealing with staff; table manners; telephone manners; 

invitation and thanks; dress sense; gift selection; cultural courtesy; 

body language and eye contact.



ICN 202  Reading and Writing in Chinese II 3(3/3-0-0)                                                    

Prerequisite :  ICN 201 

 Continuation of reading and writing in Chinese I ; 

Chinese reading comprehension with more vocabularies and 

expressions ; appropriate writing of letters, summary and 

memorandum.

IEC 201 Micro Economics    3(3/3-0-0)                              

Prerequisite :  None

 Principles and concepts of microeconomics, factors 

that influence the demand and supply, resources allocation, 

Consumer behaviors, theory of production, pricing in both 

perfect and imperfect competitive markets.

IEC 202 Macro Economics   3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  None

 Principles of monetary systems ; banking ; interest ; 

factors determining national income, consumption and 

employment ; inflation ; balance of payment ; relations of 

local economic growth, depression in regional and global 

economy.

IEG 101  Effective English    3(2/2-1/2-0)                                                                                                    

Prerequisite :  None   

 English grammar as a tool for developing a student’s 

written and spoken communication skills with emphasis on 

the Parts of Speech, enhancement of Vocabulary and 

punctuation, as well as writing simple and compound 

sentence patterns.

IEG 102  Academic Listening – Speaking  3(2/2-1/2-0)

 in English

Prerequisite :  IEG 101        

 Listening for main ideas from dialogues, conversa-

tions, lectures, daily news and academic topics.  Clarity of the 

structure or pattern of the talk, recognition of the sequence 

of points and how it relates to each other. Practice speaking 

and presenting topics and reports, planning how to approach 

a speaking task and evaluating how well one spoke.

IBA 405 Sustainable Enterprise  3(3/3-0-0) 

 Management

Prerequisite :  None

 New business concepts focusing on external and 

internal environments of  business which are in line with 

changes at the global level;concepts which seek the ways to 

manage business sustainable by emphasizing the long-term 

profit, social responsibility and protection of global environ-

ments ; being responsible and ethics-conscious member of 

society.

IBC 101  Information Technology  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Meaning and type of information technology ; data 

communication and computer network ; information resourc-

es ; internet components , intranet ; tools and techniques for 

searching and retrieving information ; trend and impact of 

information technology. Application and computer programs 

in daily life.

IBC 302 Management of Information 3(3/3-0-0)        

 Systems                                         

Prerequisite :  IBC 101  

 The foundation of the development and manage-

ment of Computer-based Information Systems (CBIS) in 

business; basic concepts of computer hardware, software, 

database, data communication, system development life 

cycle, information system planning, ethic, security and privacy 

from the perspective of managers and users ; use of Comput-

er-based Information Systems to support operations and 

decision- making in business organizations.

ICB 401 Doing Business in China  3(3/3-0-0)                     

Prerequisite :  None

 Culture and tradition in Chinese Trading; Chinese business 

management style; importance and use of “guanxi” ; intricacies 

of Chinese bureaucracies ; modern Chinese trading tradition ; 

Chinese laws and regulations in key trading provinces.

BA 4103 การวิจัยธุรกิจ         3(3/3-0-0)

 (Business Research) 

วิชาบังคับกอน :  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)

 (Taxation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตาม

ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่

จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป

BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  3(2/2-1/2-0)

 เพื่อการจัดการ

 (Management Information System Development)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การ

วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ   องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเพื่อนำมา 

วิเคราะห ประมวลผลภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลใน

ลักษณะของกราฟและรายงาน

CB 2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Culture) 

Prerequisite: None

 อารยธรรม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ของจีน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู อุปนิสัยในการดำเนิน

ธุรกิจของชาวจีน การพบปะและการทักทาย การรับประทานอาหารและ

ธรรมเนียมปฏิบัติบนโตะอาหาร หลักเกณฑและขอควรระวังในการติดตอ

ธุรกิจกับชาวจีน การใชภาษา รวมถึงการนำปรัชญาจีนและทฤษฎีสังคมนิยม

มาปรับใชในการจัดการธุรกิจ 

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Business)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายความสำคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม

ชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ สภาพแวดลอม

ทางธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และการ

ดำเนินธุรกิจ การเปนผูประกอบการ กระบวนการทางธุรกิจ องคความรูใน

หนาที่พื้นฐานทางธุรกิจทั้งทางดานการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศ ระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การเชื่อมโยงหนาที่ตางๆ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจ

ประสบความสำเร็จ

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  3(3/3-0-0)

 (Quantitative Analysis)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

           ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

ตัวแบบกำหนดการเชิงเสน การวิเคราะหโครง ขายงาน ตัวแบบการขนสง 

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ และการจำลองสถานการณ รวมทั้ง

ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจ

ทางธุรกิจ

BA 3303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Enterprise Information Systems)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนวคิดการทำงานเปนระบบ ระบบของวิสาหกิจ และกิจกรรม

ทางธุรกิจ องคประกอบและการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศสำหรับธุรกิจ การใชระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการ

จัดการธุรกิจ และขอไดเปรียบการแขงขัน แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

(E-business) และเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)

 (Computer Application for Business)

Prerequisite : None

 แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรการใชโปรแกรม

อรรถประโยชนในการแกปญหาคอมพิวเตอร การประยุกตใชโปรแกรม

สำเร็จรูป เชน กระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส เวิรดโปรเซสเซอร ระบบฐาน

ขอมูล โปรแกรมการนำเสนอและโปรแกรม การบริหารจัดการธุรกิจ 

เปนตน พาณิชยอิเล็คทรอนิกส การใชบริการบนอินเทอรเน็ต แหลงขอมูล 

และเทคนิคการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต

AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี  3(3/3-0-0)

 (Seminar in Auditing) 

วิชาบังคับกอน : AC 3323 

 การวิเคราะหอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เทคนิค

การวิเคราะหและวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในการสอบบัญชีของกิจการ

ตางๆ โดยเนนการใชกรณีศึกษากับประเด็นที่นาสนใจในวิชาชีพ

AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0)

 (English for Accounting)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี การ

ฟง การพูด การอาน และการเขียนเชิงบูรณาการในวิชาชีพบัญชี สามารถ

อาน วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอขอมูลประกอบการวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจทางการบริหาร

AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3(3/3-0-0)

 (Budgetary  Planning and Control)

วิชาบังคับกอน : AC 3203 

 การวางแผนธุรกิจภาพรวม วัตถุประสงค และเปาหมายของ

ธุรกิจ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการ

วางแผนกำไร และการควบคุม เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมกำไร 

การจัดทำงบประมาณสำหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อขายสินคา และ

ธุรกิจใหบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหเพื่อการบริหาร

โดยใชงบประมาณยืดหยุน การจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม

AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ  3(3/3-0-0)

 ตอสิ่งแวดลอมและสังคม

 (Accounting for Environmental and Social 

 Responsibility) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาค

ธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจ

ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม 

การรวบรวม บันทึก และวิเคราะหขอมูลรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับสิ่ง

แวดลอมการจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดทำรายงาน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (Corporate Governance and Professional Ethics) 

วิชาบังคับกอน : AC 1313

 แนวคิดและทฤษฎี โครงสรางการกำกับดูแลกิจการในระดับ

นานาชาติและในประเทศ หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงสำหรับนักบัญชี ประเด็นทางการบัญชีในทางปฏิบัติความรับผิดชอบ

ขององคกรที่มีตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
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IEP 302 Entrepreneurial Marketing Strategy 3(3/3-0-0)                                            

Prerequisite:  IMK 101

 This course is designed to help students learn about 

best practices in Entrepreneurial Marketing. Entrepreneurs, in 

companies large and small, face unique challenges in 

successfully building competitive advantages with limited 

marketing resources. This course covers the analysis of 

marketing opportunities, identification of the target audience, 

and the development a marketing strategy, brand positioning 

and an integrated marketing plan. It reviews product and 

service development processes. It provides a basis for 

establishing pricing policies and pricing plans.

IEP 303 Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)                                     

Prerequisite : IMG 101

 This course is a study of concepts and qualifications 

for business entrepreneurs, problem analysis, opportunities in 

business environments, feasibility studies, business cultivation 

process, determination and development of new challenges 

in business. It determines the business structure and investment 

models of a business plan, financial funding, business entry 

and exit. This course will enable students to establish a business 

and lead in social change based on sustainable growth both 

in the business owner and society. Students will learn how to 

measure their social and environmental cost as well.

IEP 315 Cross-Cultural Management   3(3/3-0-0)                               

Prerequisite : None

 This course will explore various business models that 

This course will explore on the interaction of people from 

different cultures in organizational settings, understand the 

effect of culture as it is applied to a wide variety of cross-cul-

tural interactions in a number of organizational contexts.  

Such other topics such as social responsibility, sustainability, 

employee satisfaction, leadership and brand value will also 

be discussed.

IEP 401 Business Opportunities in CLMV   3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Study social and business cultures, business 

customs, common business situations, and business opportu-

nities in CLMV region (i.e., Cambodia Laos Myanmar Vietnam). 

Company visits in CLMV region are incorporated in the course.

IEG 201 Communicative Business English I  3(2/2-1/2-0)                                                    

Prerequisite :  IEG 102

 Effective communication of English skills for business, 

ability to speak and understand English in professional 

settings, vocabulary in business, practice comprehension from 

business talks and articles, preparation for job interviews.

IEG 202 Communicative Business English II 3(3/3-0-0)       

Prerequisite :  IEG 201

 Writing business correspondence: letter of complaint, 

employment application letter, letter of product introduction, 

sales and promotion letter, letter of catalogue and informa-

tion request, email, FAX, memorandum, note taking and 

business report.

IEP 403 Business Opportunities in Thailand 3(3/3-0-0)              

Prerequisite :  (Only exchange students are permitted.)

 Study social and business cultures, business 

customs, common business situations, and business opportu-

nities in Thailand. Company visits in Thailand are incorporated 

in the course.

IFN 201 Business Finance   3(3/3-0-0)                               

Prerequisite :  IAC 103 

 Goals of financial management; techniques used in 

financial analysis; financial planning and control ; working 

capital management ; capital budgeting ; long-term financing ; 

cost of capital and capital structure. 

IFN 202 International Finance   3(3/3-0-0)

Prerequisite : IFN 201

 This course focuses on international financial 

markets and exchange rates. Topics include pricing in the 

foreign currency and Eurocurrency markets, use of forward 

exchange for hedging, short-term returns and market efficien-

cy in the international money markets, foreign currency 

options, international capital asset pricing, pricing of foreign 

currency bonds, currency swaps, foreign currency financing, 

cost of capital, capital budget and exposure management in 

international company.

ICN 202  Reading and Writing in Chinese II 3(3/3-0-0)                                                    

Prerequisite :  ICN 201 

 Continuation of reading and writing in Chinese I ; 

Chinese reading comprehension with more vocabularies and 

expressions ; appropriate writing of letters, summary and 

memorandum.

IEC 201 Micro Economics    3(3/3-0-0)                              

Prerequisite :  None

 Principles and concepts of microeconomics, factors 

that influence the demand and supply, resources allocation, 

Consumer behaviors, theory of production, pricing in both 

perfect and imperfect competitive markets.

IEC 202 Macro Economics   3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  None

 Principles of monetary systems ; banking ; interest ; 

factors determining national income, consumption and 

employment ; inflation ; balance of payment ; relations of 

local economic growth, depression in regional and global 

economy.

IEG 101  Effective English    3(2/2-1/2-0)                                                                                                    

Prerequisite :  None   

 English grammar as a tool for developing a student’s 

written and spoken communication skills with emphasis on 

the Parts of Speech, enhancement of Vocabulary and 

punctuation, as well as writing simple and compound 

sentence patterns.

IEG 102  Academic Listening – Speaking  3(2/2-1/2-0)

 in English

Prerequisite :  IEG 101        

 Listening for main ideas from dialogues, conversa-

tions, lectures, daily news and academic topics.  Clarity of the 

structure or pattern of the talk, recognition of the sequence 

of points and how it relates to each other. Practice speaking 

and presenting topics and reports, planning how to approach 

a speaking task and evaluating how well one spoke.

CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจจีน   

 (Human Resource Management for 

 Chinese Business)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ 

บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย อันไดแก การ

วิเคราะหงาน การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคล การบริหารคาตอบแทน ความปลอดภัย

ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจจีน การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศจีนกับประเทศตางๆ และกรณีศึกษา

CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Geography)

Prerequisite:  None

 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑล

ของจีน ขอเดนเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางชาติของ

ประเทศจีน การวิเคราะหปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลกระทบตอการเขาไป

ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน การเจาะตลาดจีนเปนรายภูมิภาค เขตการพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน 

CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0)

 (International Economic of China)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ

ของจีน การเก็บภาษี ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจเปดของจีน ทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและ

สถานการณทางการคาของประเทศจีนในปจจุบัน การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจและกรณีศึกษา 

CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

       อาจารยผูสอน

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหเกิดการเรียนรู และคุนเคยกับสภาพการทำงาน วิธีการปรับ

ตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อเปนประโยชนตอการเตรียม

ความพรอมกอนเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝกฝนให

รูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นขณะทำงาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวม

ทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง

CB 2033 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Business Management)

Prerequisite : None

 ศึกษาแนวคิด ความหมายและความสำคัญของธุรกิจระหวาง

ประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก รูปแบบธุรกรรม และหลัก

การของธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

ธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหวาง

ประเทศ การจัดการขามวัฒนธรรม การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารองคการ รวมถึงปญหาและวิธีการแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ

CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน 3(3/3-0-0)

 (Market and Behavior of Chinese Market)

Prerequisite:  MK 1503

แนวคิดดานการตลาดในประเทศจีน กลยุทธการเขาสูตลาดจีน พฤติกรรม

ผูบริโภค อิทธิพลของปจจัย ภายนอกและปจจัยภายในที่มีตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ สวนประสม

การตลาด การสรางความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน

CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุน  3(3/3-0-0)

 ในประเทศจีน

 (Trade and Investment Law in China)

Prerequisite: LA2803

 กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนในจีน 

อาทิ สัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงิน ภาษี อนุสัญญาและขอ

ตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนในประเทศจีน รวมทั้ง

กฎหมายสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนจากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตางๆ ขั้นตอนและกระบวนการการจัดตั้งองคกรธุรกิจ การขอรับ

สิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศจีน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจการคาในจีน และกระบวนการระงับขอพิพาททางธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศของจีน 

CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน 3(3/3-0-0)

 (Communication System and Negotiation for  

 Chinese Business)

Prerequisite: None

 พื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ และการใชภาษาจีนเพื่อการ

สื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเตรียมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอน

กระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ผลกระ

ทบของวัฒนธรรมขามชาติที่มีตอการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจในจีน 

ตัวอยางของการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจของจีน การแกปญหาและกรณี

ศึกษา 

BA 4103 การวิจัยธุรกิจ         3(3/3-0-0)

 (Business Research) 

วิชาบังคับกอน :  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4113 การภาษีอากร    3(3/3-0-0)

 (Taxation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตาม

ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่

จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป

BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  3(2/2-1/2-0)

 เพื่อการจัดการ

 (Management Information System Development)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การ

วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ   องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเพื่อนำมา 

วิเคราะห ประมวลผลภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลใน

ลักษณะของกราฟและรายงาน

CB 2023 วัฒนธรรมการทำธุรกิจของจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Culture) 

Prerequisite: None

 อารยธรรม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ของจีน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู อุปนิสัยในการดำเนิน

ธุรกิจของชาวจีน การพบปะและการทักทาย การรับประทานอาหารและ

ธรรมเนียมปฏิบัติบนโตะอาหาร หลักเกณฑและขอควรระวังในการติดตอ

ธุรกิจกับชาวจีน การใชภาษา รวมถึงการนำปรัชญาจีนและทฤษฎีสังคมนิยม

มาปรับใชในการจัดการธุรกิจ 
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IGE 102 World View and Ways of Life 3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 General trends and goals in life ; analysis of attitudes 

towards way of life ; moral criteria ;  attitude of Eastern and 

Western philosophers ; way of life selection regarding   ethics ; 

virtue and devotion to social service ; analysis and judgement 

of  beliefs ; critical thinking ; difference between science and 

religion, way of life , culture and law.

IGE 103 Academic Report Writing  3(2/2-1/2-0)

Prerequisite :  None

 Effective use of information resources ; access to 

information through the library catalog, periodical indexes, 

references and database ; basic research methods ; note-tak-

ing ; bibliography and footnotes ; analytical and argumentative 

writing ; proper use of words ; clarity of language ; report 

writing with the use of word processing programs.    

IGE 104 Human and Environment  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 The origin and evolution of man, the natural 

environment and the balance of nature, human environment, 

society and population growth, effects of man on natural 

environment,  solutions to the problems such as environmen-

tal management and conservation.

IGE 111 ASEAN Community  and China Study 3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 The course concentrates on the history and develop-

ment of relations between ASEAN and China ; main factors 

influencing  ASEAN Community and Chinese trade : political 

power, economy, lifestyles, values, attitudes and social 

protocol ; investment among ASEAN Community and China ; 

interesting current issues or conflicts, political influences.

IEP 402 Small and Medium Enterprise  3(3/3-0-0) 

 in ASEAN Community and China           

Prerequisite : Senior Standing

 This course focuses on implementing and developing 

small and medium enterprises for a new challenge in business 

areas of the ASEAN Economic Community and China. It 

determines the business opportunity, formulations of invest-

ment models, business plans, business partners, financial 

funding, establishment and leading through social differences 

in the ASEAN Economic Community and China.

IEP 404 Modern Service Business     3(3/3-0-0)

 Management     

Prerequisite : IMG 101

 Introduction and overview of business services in the 

new era. The environment of business services in the digital 

age, a new era of business service management. Human 

resource management and to create awareness for a new era 

of service business.

IEP 407 ASEAN Community and China  3(3/3-0-0)

 Entrepreneurs and their Business 

Prerequisite : None

 The course draws heavily on the experiences of 

ASEAN and Chinese entrepreneurs, to help students develop 

the management skills needed to compete effectively as an 

entrepreneur in the future. It focuses on the critical aspects of 

business in both success and failure. The course is organized 

around their business management styles

GE 101  Man and Society    3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Social characteristics, structure, component, and 

processes ; changes and development in the society resulting 

from changes in technology, environment, and other factors ; 

analysis and study of several topics concerning problems in 

Thai society.

IEP 302 Entrepreneurial Marketing Strategy 3(3/3-0-0)                                            

Prerequisite:  IMK 101

 This course is designed to help students learn about 

best practices in Entrepreneurial Marketing. Entrepreneurs, in 

companies large and small, face unique challenges in 

successfully building competitive advantages with limited 

marketing resources. This course covers the analysis of 

marketing opportunities, identification of the target audience, 

and the development a marketing strategy, brand positioning 

and an integrated marketing plan. It reviews product and 

service development processes. It provides a basis for 

establishing pricing policies and pricing plans.

IEP 303 Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)                                     

Prerequisite : IMG 101

 This course is a study of concepts and qualifications 

for business entrepreneurs, problem analysis, opportunities in 

business environments, feasibility studies, business cultivation 

process, determination and development of new challenges 

in business. It determines the business structure and investment 

models of a business plan, financial funding, business entry 

and exit. This course will enable students to establish a business 

and lead in social change based on sustainable growth both 

in the business owner and society. Students will learn how to 

measure their social and environmental cost as well.

IEP 315 Cross-Cultural Management   3(3/3-0-0)                               

Prerequisite : None

 This course will explore various business models that 

This course will explore on the interaction of people from 

different cultures in organizational settings, understand the 

effect of culture as it is applied to a wide variety of cross-cul-

tural interactions in a number of organizational contexts.  

Such other topics such as social responsibility, sustainability, 

employee satisfaction, leadership and brand value will also 

be discussed.

IEP 401 Business Opportunities in CLMV   3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Study social and business cultures, business 

customs, common business situations, and business opportu-

nities in CLMV region (i.e., Cambodia Laos Myanmar Vietnam). 

Company visits in CLMV region are incorporated in the course.

CB 4033 ระบบบัญชีและการภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 ของจีน  

 (Accounting System and Taxation of China)

Prerequisite:  AC 1233

 การพัฒนาระบบบัญชีภายในประเทศของจีน ประเภทธุรกิจที่

ตองจัดทำบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ประเภทบัญชีที่ตอง

จัดทำ หลักเกณฑและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากรของจีน วิธีการบัญชี

เกี่ยวกับการพิจารณารายได และรายจายทางภาษีอากร การตีราคา

ทรัพยสินและหนี้สิน การคิดคาเสื่อมราคา เพื่อประโยชนในการคำนวณ

กำไรสุทธิสำหรับการเสียภาษี จรรยาบรรณทางธุรกิจในการจัดการระบบ

บัญชีและภาษีอากร ปญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีและการภาษี

อากรของจีน

CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 3(3/3-0-0)

 ขนาดยอมของจีน

 (Small and Medium Business Management 

 in China)

Prerequisite:  None

 ความแตกตางระหวางธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ  

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศจีน การลงทุน การเงิน 

การดำเนินงาน การตลาด การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความ

สัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานของรัฐบาลจีน การประเมินผลการดำเนิน

การธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตางๆ ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อใหธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในจีน สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน 3(3/3-0-0)

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: MG 1303 และ MK 1503 และศึกษาในฐานะ

      นักศึกษาชั้นปที่ 4

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของตลาด

จีน การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ บทบาทของผูบริหาร

ในฐานะผูดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ การ

แกปญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งศึกษาถึงนโยบายดานตางๆ อาทิ ดาน

การตลาด การผลิต การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชกรณี

ศึกษามาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ

CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)

 (Seminar in Chinese Business) 

Prerequisite: ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 กรณีศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ ของการประกอบธุรกิจจีน

ในปจจุบัน สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจจีน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การกำหนดกลยุทธเพื่อแกไข

ปญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีมาประยุกตใช และ

ประเด็นสำคัญของธุรกิจจีนในปจจุบัน

CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน 3(2/2-1/2-0)

 (Chinese Word Processing)

Prerequisite:  CN 2013

 การปอนขอมูลและการจัดเรียงขอมูลภาษาจีน โดยใชโปรแกรมตาง 

ๆ เชน การใช Word ภาษาจีน Excel ภาษาจีน และโปรแกรมภาษาจีน WPS 

CB 3143 การจัดการธุรกิจสงออกและนำเขา 3(3/3-0-0)

 กับประเทศจีน

 (Export-Import Business Management 

 Thai-Chinese)  

Prerequisite:  None

 การวางแผนและวิธีการสงออกและนำเขาสินคาไปประเทศจีน 

การหาตลาดเพื่อการสงออกและนำเขาสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑ การตั้ง

ราคา การสงเสริมการตลาดของสินคาเพื่อการสงออก  พิธีการทาง

ศุลกากร สิทธิประโยชนในการสงออกและนำเขาสินคาไปจีน เงื่อนไขและ

วิธีการชำระเงินระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการสง

ออกและนำเขาไปประเทศจีน

CB 3193   วิจัยธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)

               (Business Chinese Research) 

Prerequisite:  ST 2053

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางดานธุรกิจจีน โดยเนน

การนำกระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัยไปใชในการคนหาและ

วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในธุรกิจจีน การฝกเขียน

เคาโครงรางการวิจัย การออกแบบวิจัย การกำหนดกรอบของปญหา การ

ตั้งสมมติฐาน การสรางและทดสอบเครื่องมือวัด รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับธุรกิจจีน

CB 4013   ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงิน 3(3/3-0-0)

 ที่เกี่ยวของของจีน

 (Money Market, Capital Market and Financial  

 Institution Involved of China)

Prerequisite :  None

 ความสำคัญของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินที่เกี่ยว 

ของของจีน โครงสรางของตลาดเงิน และตลาดทุนทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน การ

ดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง หนาที่ของสถาบันการเงินประเภท

ตางๆ นโยบายเกี่ยว กับการบริหาร ควบคุม การสงเสริมตลาดการเงิน 

ตลาดทุน และสถาบันการเงินตางๆ ประเภทของเอกสารทางการคาที่ใชใน

ตลาดเงิน

CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจจีน   

 (Human Resource Management for 

 Chinese Business)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ 

บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย อันไดแก การ

วิเคราะหงาน การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคล การบริหารคาตอบแทน ความปลอดภัย

ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจจีน การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศจีนกับประเทศตางๆ และกรณีศึกษา

CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Geography)

Prerequisite:  None

 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑล

ของจีน ขอเดนเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางชาติของ

ประเทศจีน การวิเคราะหปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลกระทบตอการเขาไป

ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน การเจาะตลาดจีนเปนรายภูมิภาค เขตการพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน 

CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0)

 (International Economic of China)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ

ของจีน การเก็บภาษี ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจเปดของจีน ทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและ

สถานการณทางการคาของประเทศจีนในปจจุบัน การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจและกรณีศึกษา 

CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  3(0-0-3/15)

 (Field Work Practices)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

       อาจารยผูสอน

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหเกิดการเรียนรู และคุนเคยกับสภาพการทำงาน วิธีการปรับ

ตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของการทำงาน เพื่อเปนประโยชนตอการเตรียม

ความพรอมกอนเขาสูโลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝกฝนให

รูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นขณะทำงาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวม

ทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง
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IIB 301 Export and Import Management 3(3/3-0-0)                    

Prerequisite :  None

 Rules and regulations, planning, process of export 

and import and customs ; organization structure ; strategic 

Decision making in market segmentation, product selection, 

pricing, procedures, credit and payment terms, packaging, 

sales promotion ; transportation insurance and  document 

preparation.

IIB 302  Negotiation for International  3(3/3-0-0)               

 Business

Prerequisite :  IMG 101  

 Theories and principles of business negotiation; 

development of strategic prescription to build up negotiation 

expertise and for desired outcomes through current research 

study, extensive video feedback both verbal and non-verbal 

and role playing; requirement of interactive case exploration 

and analysis  for development of  the plan and preparation of 

skills.

IMB 302 Business Psychology  3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Principles and methods of psychology used in the 

analysis of human nature and operation. Differences in human 

Needs and Satisfaction Changing behavior and maintain 

behavior, motivation. The influence of the groups and 

organizations that affect their work.

IMG 101 Organization and Management 3(3/3-0-0)                                               

Prerequisite :  None

 Principles and structures of organization; manage-

ment concepts and theories; major management function: 

Planning, organizing, leading and controlling; managerial ethics 

and social responsibility.

IMG 301 Human Resource Management 3(3/3-0-0)                                                       

Prerequisite :  IMG 101   

 Concepts and principles of human resource manage-

ment; roles and responsibilities of human resource manage-

ment; human resource policy and planning; employment; 

development and training ; discipline ; welfare ; basic knowl-

edge on wage ; compensation; safety and health  and  labor 

relations.

IGE 113  Health Preservation of   3(3/3-0-0)

 Traditional Chinese Medicine  

Prerequisite :  None

 Health Preservation of Traditional Chinese Medicine 

based on the principles of Traditional Chinese Medicine 

inherited from the ancient literatures, in view of various 

aspects such as gender, age, body basics, the application of 

Chinese medicines and the meridians for health care including 

exercises and beauty treatment.

IGE 114 Thai Culture and Wisdom  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Development and expansion of culture from the 

past to the present. The characteristics of Thai society and 

culture, Thai religions, beliefs, customs, arts and wisdom. The 

role of traditional aspects of Thai culture and the direction of 

Thai culture in the age of globalization.

IGE 115 Intercultural Communication 3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None   

 Customs, values, beliefs and ways of life of people in 

different cultures that influence communication. Verbal and 

non - verbal communication.

IGE 116 Introduction to Thai Study 3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 The subject provides for those students from 

Mainland China, to appreciate what it is to be Thai in the 

context of Thailand’s rapidly changing economy, society, and 

cultural life.  It provides integrated basic knowledge for 

understanding Thai Natural environment, Geography, Humani-

ty, History, Political, Industry (Tourism), Thailand-China 

relation, ASEAN+1 (China), and the development of the Thai 

nation.  

IIB 202 International Business Management 3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  None

 Principles and methods of managing multinational 

companies; models and strategies of multinational corporate 

management; business functions: international marketing; 

international finance; comparative management and interna-

tional business policy.

CB 4093 โลจิสติกสไทย - จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai - Chinese Logistics)

Prerequisite:  None

 ความสำคัญของการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศตอ

องคกรธุรกิจ หลักการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศของไทยและ

จีน การศึกษาถึงโครงสราง องคประกอบและกระบวนการ กิจกรรมทางโล

จิสติกส การควบคุม และการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสระหวางประเทศไทย

และจีน เครื่องมือในการจัดการโลจิสติกส รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและ

การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจทั้งไทยและจีน

CB 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

Prerequisite:  นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับความเห็นชอบจาก 

        อาจารยผูสอน

 การปฏิบัติงานเปนเวลา 16 สัปดาห ในองคกรธุรกิจ ซึ่งเปนไป

ตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานจริง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

CB 4553 เทคโนโลยีดิจิตอลกับธุรกิจไทย-จีน  3(3/3-0-0)

 (Digital Technology for Thai-Chinese Business)

Prerequisite:  None 

         แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ความหมายและความ

สำคัญของดิจิตอลเทคโนโลยี โครงสรางธุรกิจและตลาด  ในยุคดิจิตอล 

กลไกตลาดดิจิตอล สินคาและบริการดิจิตอล การบริหารจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ เทคนิคและเครื่องมือในการถายทอด

เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนาดิจิตอล

เทคโนโลยีเขากับการดำเนินธุรกิจในเชิงของการแขงขันเพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของแตละประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและกับจีน

CB 4563 เศรษฐกิจสรางสรรค   3(3/3-0-0)

 (Creative Economy)

Prerequisite:  None

         การสรางแนวความคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา 

วิวัฒนาการแนวความคิดและเศรษฐกิจสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

การจัดการความรู การพัฒนาเศรษฐกิจดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยีสมัย

ใหมอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสรางสรรค การ

แกปญหาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน

CB 4033 ระบบบัญชีและการภาษีอากร  3(3/3-0-0)

 ของจีน  

 (Accounting System and Taxation of China)

Prerequisite:  AC 1233

 การพัฒนาระบบบัญชีภายในประเทศของจีน ประเภทธุรกิจที่

ตองจัดทำบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ประเภทบัญชีที่ตอง

จัดทำ หลักเกณฑและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากรของจีน วิธีการบัญชี

เกี่ยวกับการพิจารณารายได และรายจายทางภาษีอากร การตีราคา

ทรัพยสินและหนี้สิน การคิดคาเสื่อมราคา เพื่อประโยชนในการคำนวณ

กำไรสุทธิสำหรับการเสียภาษี จรรยาบรรณทางธุรกิจในการจัดการระบบ

บัญชีและภาษีอากร ปญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีและการภาษี

อากรของจีน

CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 3(3/3-0-0)

 ขนาดยอมของจีน

 (Small and Medium Business Management 

 in China)

Prerequisite:  None

 ความแตกตางระหวางธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ  

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศจีน การลงทุน การเงิน 

การดำเนินงาน การตลาด การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความ

สัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานของรัฐบาลจีน การประเมินผลการดำเนิน

การธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตางๆ ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อใหธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในจีน สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน 3(3/3-0-0)

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: MG 1303 และ MK 1503 และศึกษาในฐานะ

      นักศึกษาชั้นปที่ 4

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของตลาด

จีน การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ บทบาทของผูบริหาร

ในฐานะผูดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ การ

แกปญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งศึกษาถึงนโยบายดานตางๆ อาทิ ดาน

การตลาด การผลิต การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชกรณี

ศึกษามาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ

CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)

 (Seminar in Chinese Business) 

Prerequisite: ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 กรณีศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ ของการประกอบธุรกิจจีน

ในปจจุบัน สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจจีน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การกำหนดกลยุทธเพื่อแกไข

ปญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีมาประยุกตใช และ

ประเด็นสำคัญของธุรกิจจีนในปจจุบัน
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IMG 404 Multinational Corporation  3(3/3-0-0)     

 Management              

Prerequisite : IMG 101

 Economic and monetary environment study of 

multinational business corporation; business and government 

interface; organization and strategic management of multina-

tional enterprises (MNE) and multinational corporation: 

technology transfer, short and long-range plans, organizing, 

managing, marketing and financing.

IMG 406 Managerial Skill Development 3(3/3-0-0)                  

Prerequisite :  IMG 101  

 Development of necessary skills for managers to 

cultivate and implement good ideas in an organization: 

self-awareness ; personal stress management, analytical and 

creative problem solving models, supportive communication, 

power gain and influences, motivation, conflict management, 

power delegation and effective team management.

IMG 407 International Human  3(3/3-0-0)     

 Resource Management                                                   

Prerequisite :  IMG 101

 Role and significance of HRM in international firms; 

challenges and opportunities for HR. strategic management 

planning: manpower, job analysis, recruitment, training and 

development, compensation and benefits, performance 

appraisal and labor relations.  Exploration of HR, international 

cases, readings, globalization vs localization issues required to 

enhance cultural variations and real business situation 

analysis. 

IMG 410 Hospitality Management   3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Concepts and theories of hospitality management: 

organizing, marketing and servicing; practical examples of 

organizations such as hotels, restaurants, hospitals, 

home-cares, home-stays and other related industries; the 

fundamentals of managing these organizations within tourism, 

entertainment and service industries; actual experiences 

gained through job training or field trips.

IMG 302 Organizational   Behavior  3(3/3-0-0)

Prerequisite :  None

 Student will gain knowledge in how to manage 

individuals; learning, perception, motivation, personality and 

interpersonal and organizational process; group, conflict 

management, leadership patterns; communication and 

organizational change.

IMG 303 Business Ethics  and Corporate 3(3/3-0-0)

 Social Responsibility 

Prerequisite :  None

 Ethical theories and Business Corporate Social 

Responsibility. Internal analysis and external business 

problems effecting business ethics, business policy for 

sustainable enterprise and stakeholders. 

IMG 401 Leadership   3(3/3-0-0)                      

Prerequisite :  IMG 101  

 Upper-level seminar course; leadership theory and 

concepts, research study; development of leadership and 

interpersonal skills through self-assessment case analysis, and 

experiential exercises.

IMG 402 Strategic Management  3(3/3-0-0)                    

Prerequisite :   Senior Standing

 Synthesis of material from accounting, economics, 

finance, operation management, human resources, law and 

marketing; technology to consider problems in corporate and 

business level strategy; discussion of actual business areas.  

IMG 403 Team Management  3(3/3-0-0)                       

Prerequisite:  IMG 101

 Theory & principles of team management; design, 

development and maintenance of effective teamwork; team 

composition, norm, decision making models and strategies; 

intra-team and inter-team conflicts; team-based organizational 

structure.

CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน    3(3/3-0-0)

          (Current Chinese Economy)

Prerequisite:  CN 2323 

 ลักษณะเศรษฐกิจจีน หลักการและแนวคิดในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศจีน เชน   นโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบาย

การเงินและการคลัง แผนพัฒนาอุตสาหกรรม การลงทุนและการขยาย

ตลาดการคา ระบบเงินตราตางประเทศ สภาพความเจริญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศจีนในปจจุบัน รวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดการคาจีนและความ

สัมพันธกับตลาดโลก

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน :   ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตางๆ อาทิ โปรแกรม

ประมวลผล โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนา เว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค  3(3/3-0-0)

 (Microeconomics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจ 

อุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน พฤติกรรมของผูบริโภค 

ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต การกำหนดราคา

และผลผลิตในตลาดแขงขันมบูรณและแขงขันไมสมบูรณ

EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค  3(3/3-0-0)

 (Macroeconomics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายของรายไดประชาชาติ การคำนวณรายได

ประชาชาติ ตัวกำหนดระดับรายไดประชาชาติดุลยภาพการบริโภค การ

ออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร นโยบาย

การเงินและนโยบายการคลัง ดุลการคา ดุลการชำระเงิน เงินเฟอและ

เงินฝด อัตราแลกเปลี่ยน การวางงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน           3(2/2-1/2-0)

 (Chinese  in Daily Life) 

Prerequisite: None 

 ทักษะการฟง การพูดภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจำวัน ระบบ

ไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาทั่วไป การเรียบเรียงประโยคงายๆ เพื่อใชใน

การฟงและการพูด การศึกษาคำศัพทภาษาจีนประมาณ 250 คำ

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1   3(2/2-1/2-0)

 (Business Chinese 1)

Prerequisite:  None

 คำศัพทพื้นฐานที่ใชในธุรกิจ รวมทั้งการฝกการใชภาษาจีนโดย

เนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน รูปแบบ

ประโยคคำถามและประโยคบอกเลา บทสนทนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2   3(2/2-1/2-0)

 (Business Chinese 2)

Prerequisite:  CN 1023

 คำศัพท และโครงสรางประโยคเชิงซอน การใชทักษะการฟง 

พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

จีน การพัฒนาการรวมกลุมมณฑล

CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(2/2-1/2-0)

 (Chinese Business Communication)

Prerequisite :  CN 2013

 ทักษะการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในโอกาสตางๆ และการใชภาษา

จีนเพื่อการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในทั้งภายในและภายนอกองคกร ฝกฝน

การสนทนาโดยใชประโยคหรือบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ

จำลองและรูปแบบเอกสารที่ใชในการติดตอธุรกิจ

CN 2203  สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน  3(2/2-1/2-0)

 (Basic Chinese Conversation for Business)

Prerequisite: None 

 คำศัพทและสำนวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ  ทักษะการสนทนา

ภาษาจีนธุรกิจขั้นพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การพูดคุย

ตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูดสรุปความ การฝกฝนโดยใชประโยค

หรือบทสนทนาสั้นๆ จากสถานการณจำลอง

CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 (Business Reading and Writing in Chinese)

Prerequisite :  CN 2013

 คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีน รวมถึงหนังสือ

หรือเอกสารทางธุรกิจ โดยการฝกทักษะการอาน เพื่อเขาใจความหมายและ

หาใจความสำคัญของบทความที่อานและการหาขอมูลจากเว็บไซตจีนและรูป

แบบการเขียนเอกสารตางๆ เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมาย การ

เขียนอีเมล หนังสือเชิญ การเสนอราคา การตอรองราคา เปนตน
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IMG 445 Field Work Practices  3(0-0-3/15)                                                                                                                                                                     

Prerequisite : Study Major Minimum Requirement 18 Credits.  

 Field Work Practice in a business organization for 8 

weeks.

IMK 101 Principles of Marketing  3(3/3-0-0)                                

Prerequisite :  None

 Theories and basic concepts of marketing ; marketing 

role and functions ; market and market segmentation; 

Marketing environments; consumer behavior; marketing 

information systems;  product classification ; marketing mix 

strategies : product, price, place and promotion.  

IMK 303 Logistics  and Supply Chain  3(3/3-0-0)

 Management                     

Prerequisite :  IMK 101  

 Principles and theories of logistics and supply chain 

management; value added concept, system approach: raw 

material movement, product distribution, investment manage-

ment and cost control; integrated new technology; co-opera-

tive network and cost efficiency. Students  will be acquainted 

with tools, which help to respond to intense business 

competition and increasing consumer demand.

IMK 403 Digital Marketing Strategy  3(3/3-0-0)

Prerequisite : IMK 101

 Focuses on the main strands of contemporary 

marketing thought including data analytics, digital technology, 

digital business models and marketing and digital strategy. 

Appreciate and evaluate the influence of key environmental 

forces on marketing and strategy activities in the 21st century 

including (but not limited to) digitization, globalization and 

sustainability.

IST 212 Business Statistics and     3(3/3-0-0)

 Elementary Mathematics                     

Prerequisite : None

 The algebra of real numbers, computational aspects 

of systems of linear equations, data gathering techniques, 

descriptive statistics, sampling and probability, probability 

distribution estimation and hypothesis testing, analysis of 

variance. Data analysis, correlation analysis and grouping.

IMG 413 Innovation and Change   3(3/3-0-0)

 Management    

Prerequisite : None

 Examine the challenges of leading and managing 

innovative change and creative processes. The conditions in 

which the innovative change process is synthesized within 

organizations will be evaluated and the following items will 

be reviewed: literature on the innovative process; the 

contribution of individuals; cross functionality; geographic 

dispersion; technical communication; inter and intra organiza-

tional networks; organizational characteristics; organizational 

learning; and market changes.  The primary goal of the course 

is to provide a holistic view of the process of innovation, 

through exploration of literature. This course will provide 

exposure to a variety of perspectives on innovation and will 

promote integrative thinking about the conditions under 

which innovation is supported.

IMG 418 Entrepreneurship and   3(3/3-0-0)       

 New Venture with Innovation                                   

Prerequisite :   IMG 101 

 Roles and significance of entrepreneurship; new 

venture creation and innovation for economic growth; 

development process of new ventures, intra/entrepreneur-

ship; entrepreneur’s characteristics, source of new ideas, 

differentiation of  good ideas and real business opportunities, 

startup process, source of finance, business environment 

analysis; formulation of a  realistic written business plan: 

marketing, production, human resource and financial planning; 

group presentations of applied Knowledge.

IMG 411 Project Management   3(3/3-0-0)

Prerequisite : Senior Standing

 This course is a practical course in which students 

work in the field, individually or occasionally in pairs, on real 

or simulated entrepreneurial projects. Students will apply 

concepts that they have learned in the classroom by either, 

drafting and implementing the student’s own business plan or 

by working with an entrepreneur on a special project

IMG 444 Cooperative Education  6(0-0-6/40)                                                                                       

Prerequisite : Study Major Minimum Requirement 18 Credits

 Cooperative Education in a business organization for 

16 weeks

EP 3013 การพัฒนาความคิดการเปนผูประกอบการ  3(3/3-0-0)

 และสรางสรรคนวัตกรรม

 (Entrepreneurship Concept Development and  

 Innovation Creation)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 การความคิดสรางสรรค และการมีนวัตกรรมมีผลกระทบมีผลก

ระทบตอชีวิตในปจจุบันของแตละบุคคลและองคกรทั่วโลกอยางไร นอกจาก

เปนการเตรียมสิ่งแวดลอมเพื่อที่จะกระตุนใหนักศึกษามีจิตวิญญาณของผู

บุกเบิกที่มีลักษณะของความเปนผูประสบความสำเร็จ และใหนักศึกษาได

ฝกปฏิบัติใชความคิดที่หลากหลายโดยการใหความรูในเรื่องความคิด

สรางสรรค รูปแบบ กระบวนการในการกอใหเกิดความคิดสรางสรรค 

เทคนิคในการคิดแบบวิเคราะห และแกปญหาระดับบุคคล องคกร และ

ชุมชน

EP 3023  การจัดการธุรกิจขนาดกลาง  3(3/3-0-0)

 และขนาดยอม 

 (Small and Medium Enterprise Management) 

 วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดยอม การบริหารงานและ

ปญหาที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติ

งาน โครงสรางของตลาดและการดำเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ

-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา

ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การ

ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ในประเทศไทย

EP 3033 การสรางสรรคธุรกิจใหมและ  3(3/3-0-0)

 การจัดการตราสินคา   

 (New Venture Creationand Brand Management)

วิชาบังคับกอน : MG 1303

 ศึกษาถึงแนวทางในการสรางผูประกอบการที่มีแนวคิดอยาง

เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจใหมอยางครบกระบวนการ ตั้งแตผูประกอบ

การจะตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องอะไรบางในการเริ่มตนทำธุรกิจ และจะ

นำความรูมาประยุกตใชในการบริหารจัดการกับธุรกิจใหมไดอยางไร ซึ่งรวม

ถึงการจัดการตราสินคา วิเคราะหกรณีศึกษาธุรกิจใหมที่กำลังไดรับความ

สนใจในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดแนวคิดทางธุรกิจ สามารถมอง

หาความตองการของผูบริโภค มองหาตลาดเฉพาะกลุมที่มีความเหมาะสม

กับสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมา ซึ่งเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาธุรกิจมีราย

ไดที่จะสามารถอยูรอดและมีความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนการสรางมูลคา

เพิ่มของผลิตภัณฑหรือบริการ (Value Creation) ใหเกิดขึ้น และเปนที่

ตองการของตลาดอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน        3(3/3-0-0)

 (Introduction to Economics) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสำคัญ และมีความรูความเขาใจแนว

ความคิดภาพรวม และหลักการทั่วไปเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาค 

และมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกำหนดอุปสงค และ

อุปทานสินคา พฤติกรรมผูบริโภคและผูผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต

ในตลาดแขงขันสมบูรณและ ไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน การ

คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(3/3-0-0)

 (English for Presentations)  

วิชาบังคับกอน :  EG 5233 หรือ EG 2673 

 ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ ศัพท สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช

ในการนำเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิตาง ๆ ภาษากายและสื่อ

ประกอบการนำเสนอ  การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติ

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (English Listening - Speaking for Professional 

 Purposes)  

วิชาบังคับกอน :  GE 1063  

 ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนำเสนอในที่ประชุมและการ

อภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจับใจความ และสำนวนที่ใชใน

ธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการ

ดำเนินวิชาชีพ

EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

 (English Reading - Writing for Professional Purpos-

es) วิชาบังคับกอน :  GE 1063 

 ฝกการเขียนจดหมายตอบโตทางธุรกิจ จดหมายอิเลคทรอนิคส 

การเขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของ

หนวยงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน การเขียน

รายงาน การอานจับใจความจากตำรา วารสาร และบทความ ทักษะในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของ ในการดำเนินวิชาชีพ
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TC 1043 Writing in Thai Language  3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Principles and techniques in writing: choosing topics, 

preparing outlines, drafting and writing references for commu-

nicative writing

TC 1033  Reading in Thai Language 3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Methods of listening and reading to comprehend and 

interpret main ideas for understanding, conceiving, criticizing, 

and perceiving concepts in listening and reading.

TC 1023 Speaking in Thai Language 3(3/3-0-0)

Prerequisite : None

 Theory and main aspects of speech preparation: 

choosing, planning outlines (Plot) and speaking strategies to 

communicate effectively.

IMG 445 Field Work Practices  3(0-0-3/15)                                                                                                                                                                     

Prerequisite : Study Major Minimum Requirement 18 Credits.  

 Field Work Practice in a business organization for 8 

weeks.

IMK 101 Principles of Marketing  3(3/3-0-0)                                

Prerequisite :  None

 Theories and basic concepts of marketing ; marketing 

role and functions ; market and market segmentation; 

Marketing environments; consumer behavior; marketing 

information systems;  product classification ; marketing mix 

strategies : product, price, place and promotion.  

IMK 303 Logistics  and Supply Chain  3(3/3-0-0)

 Management                     

Prerequisite :  IMK 101  

 Principles and theories of logistics and supply chain 

management; value added concept, system approach: raw 

material movement, product distribution, investment manage-

ment and cost control; integrated new technology; co-opera-

tive network and cost efficiency. Students  will be acquainted 

with tools, which help to respond to intense business 

competition and increasing consumer demand.

IMK 403 Digital Marketing Strategy  3(3/3-0-0)

Prerequisite : IMK 101

 Focuses on the main strands of contemporary 

marketing thought including data analytics, digital technology, 

digital business models and marketing and digital strategy. 

Appreciate and evaluate the influence of key environmental 

forces on marketing and strategy activities in the 21st century 

including (but not limited to) digitization, globalization and 

sustainability.

IST 212 Business Statistics and     3(3/3-0-0)

 Elementary Mathematics                     

Prerequisite : None

 The algebra of real numbers, computational aspects 

of systems of linear equations, data gathering techniques, 

descriptive statistics, sampling and probability, probability 

distribution estimation and hypothesis testing, analysis of 

variance. Data analysis, correlation analysis and grouping.

EP 4123  การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม  3(3/3-0-0)

 (Modern Service Business Management)

วิชาบังคับกอน: MG 1303

 ความรูเบื้องตนและภาพรวมธุรกิจบริการยุคใหม สภาพแวดลอม

ของธุรกิจบริการในยุคดิจิตัล การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและการสรางจิตสำนึกในการบริการสำหรับธุรกิจบริการยุค

ใหม

EP 4203 การวางแผนกลยุทธและการฝก  3(3/3-0-0)

 ปฏิบัติเชิงธุรกิจ     

 (Strategic Plan and Businesses Simulation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 เปนภาคปฏิบัติเพื่อนักศึกษาไดมีโอกาสนำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ

ที่ไดวางไว ไปใชในสถานการณจริง  โดยการจัดตั้งเปนผูประกอบการคน

เดียว หรือจัดตั้งเปนบริษัทจำลอง ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยนักศึกษาภายใต

การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

EP  4303 การเปนผูประกอบการและ  3(3/3-0-0)

 สรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม

 (Entrepreneurship and New Venture 

 with Innovation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 แนวคิดและความรูเบื้องตนของการเปนผูประกอบการ แนวคิด

คานิยมและความรูเบื้องตนของการเปนผูประกอบการ คุณลักษณะและ

การกลั่นกรองความสามารถในการเปนผูประกอบการ ปจจัยที่มีผล กระทบ

ตอการเปนผูประกอบการ ภาพรวมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ

คนหาโอกาสและความคิดสรางสรรคในการประกอบธุรกิจใหมดวย

กระบวนการในการกอใหเกิดนวัตกรรมสรางธุรกิจใหมและการมีจิตวิญญาณ

แหงการเปนผูประกอบการทั้งภายนอกและภายในองคการ

FN 1603 การเงินธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Business Finance)

วิชาบังคับกอน : AC 1233

 ลักษณะและขอบเขตของการบริหารทางการเงิน เทคนิคในการ

วิเคราะหทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน ดานการ

ใชเงินทุน การตัดสินใจในการลงทุนดวยการวัดคาโครงการดวยวิธีการ

ตางๆ การคำนวณคาของทุน การบริหารการเงินดานการจัดหาเงินทุน ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว นโยบายเงินปนผล

EP 4013  การจัดความเสี่ยง   3(3/3-0-0)

 (Risk Management Management)  

วิชาบังคับกอน: None

 ลักษณะและประเภทของความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบของ

ความเสียหายที่มีผลตอการดำเนินงานของธุรกิจ การวัดระดับของความ

เสี่ยงที่ยอมรับได การปองกันและการควบคุมความเสี่ยง การใชกรณีศึกษา

เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและความเสี่ยงของธุรกิจ

EP 4023  การจัดการเชิงประกอบการในองคการ 3(3/3-0-0)  

 (IntrapreneurshipManagement)

วิชาบังคับกอน :MG 1303 

 ความแตกตางระหวางการจัดการที่ปราศจากความเปนผูประกอบ

การ  และความเปนผูประกอบการที่ปราศจากการจัดการ  คุณลักษณะของ

ผูจัดการที่มีแนวคิดและการจัดการเชิงประกอบการ  บทบาทของนวัตกรรม

และความคิดสรางสรรค  เพื่อใหแนใจวากิจการจะสามารถแขงขันกับกิจการ

อื่นได  มีการใชกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูง

ที่มีแนวคิดการจัดการแบบผูประกอบการ  กับผูจัดการหรือผูบริหารระดับ

สูงที่มีแนวคิดแบบธรรมดาวาแตกตางกันอยางไร  นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเรื่อง

แนวคิด  ประสบการณปญหาและความทาทายและตัวอยางที่ดีของการ

จัดการเชิงประกอบการภายในองคกรขนาดใหญ  ตลอดจนศึกษาถึงความ

แตกตางระหวางการจัดการเชิงประกอบการของเจาของคนเดียวกับการ

จัดการเชิงประกอบการในองคกรขนาดใหญ

EP 4103 การจัดการธุรกิจครอบครัว  3(3/3-0-0)

 (Family Entrepreneur Management)

วิชาบังคับกอน: MG 1303 หรือ BA 1313

 องคประกอบและการจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและ

ความแตกตางของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจทั่วไป ทฤษฎี วัฒนธรรม ขั้น

ตอนและวิวัฒนาการโครงสรางของครอบครัว การจัดการความขัดแยง การ

สรางความสัมพันธ การจัดองคการ การสงผานและการถายโอนอำนาจ และ

การวางแผนและกลยุทธของธุรกิจครอบครัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโต 

และรับกับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

EP 4113  การจัดการธุรกิจดิจิตัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Business Management)

วิชาบังคับกอน:ไมมี

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิจ

ดิจิตัล การจัดการเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบธุรกิจที่

สอดคลองกับเทคโนโลยีเหลานี้ซึ่งมีสวนชวยใหผูประกอบการธุรกิจดิจิตอล

ไทยระดับ SMEs สามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ตลอดจนมีทักษะและ

ความชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาใชเพื่อพัฒนาและสรางสรรค

ธุรกิจและการคาออนไลนอยางประสบผลสำเร็จ
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