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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. 2565)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

ความสำคัญของหลักสูตร
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการเติบโตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีผลใหประเทศไทยตองปรับตัวสำหรับการ

เปนศูนยกลางทางการคาในระดับภูมิภาคและระดับโลก วิชาชีพบัญชีนับเปนวิชาชีพหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและภูมิภาค การพัฒนาบุคลลากรทางดานการบัญชีหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกเหนือจากการพัฒนา
ดานความรู ความสามารถและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีแลวยังตองพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพควบคูไปดวย เพ่ือใหไดผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำความรูความสามารถไปพัฒนาประเทศและสังคมอยางม่ันคงและย่ังยืน ทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในวิชาชีพทั้งดานทฤษฎี และดานปฏิบัติ รอบรูในศาสตรที่เกี่ยวของ และสามารถ
ประยุกตใชความรูในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด วิเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีไดอยางเปนระบบ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง สามารถ
ทำงานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอองคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคม สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  129  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

1.1 วิชาบังคับ       22 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค   2(2/2-0-0)
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      8  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)
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ       2(2/2-0-0)
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล    2(2/2-0-0)

ง. กลุมวิชาภาษา      6 หนวยกิต
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)

1.2 วิชาเลือก       8 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)
GE 2002 ศาสตรแหงรัก     2(2/2-0-0)
GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม   2(2/2-0-0)
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
GE 2102     เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ       2(2/2-0-0)
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)
GE 2142 อาเซียนศึกษา      2(2/2-0-0)
GE 2213 วัยใส ใจสะอาด     3(3/3-0-0)
GE 2223 เขตทางทะเลและการจัดการ   3(3/3-0-0)
  ทรัพยากรทางทะเล และชายฝง
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 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   93  หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน       39  หนวยกิต 

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 4113 การภาษีอากร 1     3(3/3-0-0)
BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม    3(3/3-0-0)
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ  3(3/3-0-0)
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล      3(3/3-0-0)
EG 5233 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)
EG 5243 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3/3-0-0)

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       39  หนวยกิต
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1    3(2/2-1/2-0)
AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2    3(2/2-1/2-0)
AC 3203 การบัญชีตนทุน     3(2/2-1/2-0)
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1     3(2/2-1/2-0)
AC 3303 การบัญชีบริหาร     3(2/2-1/2-0)
AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น   3(3/3-0-0)
AC 3333 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0)
AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2     3(2/2-1/2-0)
AC 4133 การภาษีอากร 2     3(3/3-0-0)
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี    3(3/3-0-0)
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน  3(3/3-0-0)
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี    3(3/3-0-0)
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หมายเหตุ :   *นักศึกษาที่เลือกกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หนวยกิต ตองเลือกศึกษากลุมวิชาเอกเลือก
          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือกลุมวิชาโทจะตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
                **นักศึกษาที่เลือกกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต ตองเลือกศึกษากลุมวิชาเอกเลือก
          ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หรือ 3 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 3103* การฝกงานทางการบัญชี     3(0-0-3/15)
AC 4106** สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)
          2.4 กลุมวิชาเอกเลือก       12 หรือ 9 หนวยกิต
AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)
AC 4153 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ    3(3/3-0-0)
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร    3(3/3-0-0)
AC 4353 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี    3(3/3-0-0)
AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)
AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  3(3/3-0-0)
AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ   3(3/3-0-0)
  ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตามความสนใจ

กลุมวิชาโท  ดานการบัญชี
 นักศึกษาคณะอื่นหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 วิชาบังคับ   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1  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
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 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หรือ 3 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 3103* การฝกงานทางการบัญชี     3(0-0-3/15)
AC 4106** สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)
          2.4 กลุมวิชาเอกเลือก       12 หรือ 9 หนวยกิต
AC 4143 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   3(2/2-1/2-0)
AC 4153 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ    3(3/3-0-0)
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร    3(3/3-0-0)
AC 4353 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี    3(3/3-0-0)
AC 4383 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3/3-0-0)
AC 4403 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  3(3/3-0-0)
AC 4473 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ   3(3/3-0-0)
  ตอสิ่งแวดลอมและสังคม
AC 4483 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตามความสนใจ

กลุมวิชาโท  ดานการบัญชี
 นักศึกษาคณะอื่นหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 วิชาบังคับ   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite    
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1  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
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AAC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2   3(........)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(........)
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ    2(........)
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(........)
GE xxx2 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(........)
GE xxx3 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  3(........)
GE xxx2 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(........)
.............. วิชาเลือกเสรี (1)    3(........)
CNF 002 Chinese For Fun 2   0(........)
          รวม 19 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1   3(........)
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค  2(........)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(........)
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(........)
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(........)
GE 1142 จีนศึกษา    2(........)
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล   2(........)
CNF 001 Chinese For Fun 1   0(........)
           รวม  16 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2   3(........)
AC 2113 หลักการเงินธุรกิจ    3(........)
AC 4113 การภาษีอากร 1     3(........)
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(........)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(........)
GE xxx1 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  1(........)
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(........)
CNF 004 Chinese For Fun 4    0(........)
    รวม 19 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1   3(........)
BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(........)
BA 1223 หลักการจัดการ    3(........)
  และการบริหารองคการสมัยใหม 
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(........)
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(........)
.............. วิชาเลือกเสรี (2)    3(........)
CNF 003 Chinese For Fun 3      0(........)
    รวม 18 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห 
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา    หนวยกิต       Pre          Co

AC 3103     การฝกงานทางการบัญชี * 3(........)
    รวม 3 หนวยกิต 15 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3303 การบัญชีบริหาร    3(........)
AC 3323 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น 3(........)
AC 3333 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3(........)
AC ……  วิชาเอกเลือก (2)    3(........)
AC ……  วิชาเอกเลือก (3)*   3(........)
EG 5233 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(........)
CNF 006 Chinese For Fun 6   0(........)
* นักศึกษาที่เลือก AC 3103 รวม 18 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห  

** นักศึกษาที่เลือก AC 4106 รวม 15 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห  

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 3203 การบัญชีตนทุน     3(........)
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1    3(........)
AC 4133 การภาษีอากร 2    3(........)
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(........)
AC ……  วิชาเอกเลือก (1)    3(........)
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(........)
CNF 005 Chinese For Fun 5   0(........)
    รวม 18 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห  
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2    3(........)
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี   3(........)
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3(........)
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี   3(........)
AC ……  วิชาเอกเลือก (4)    3(........)
EG 5243 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(........)
  เพื่อวิชาชีพ 
EG 1001 การเตรียมสอบความสามารถ  0(........)
  ทางภาษาอังกฤษ
CNF 007 Chinese For Fun 7   0(........)
    รวม 18 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

AC 4106 สหกิจศึกษา **    6(........)
** นักศึกษาที่เลือก AC 4106 รวม 6 หนวยกิต 40 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)
  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในสาขาวิชา ท้ังทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และความรูเก่ียวกับธุรกิจ
จีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอการทำงานและการประกอบอาชีพ  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
      ความสำคัญของหลักสูตร
 จากการที่รัฐบาลไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่จะทำให
ระบบโลจิสติกสของไทยยกระดับสูมาตรฐานสากล รองรับกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
เติบโตอยางรวดเร็วของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและจีนที่มีผลกระทบทำใหไทยตองปรับตัวสำหรับการกาวสูการเปนศูนยกลางโลจิ
สติกสและการคาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทำใหหนวยงานและองคกรตางๆ ของไทยทั้งภาครัฐ เอกชน องคการ หนวยงาน และ
สถาบันการศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของ มีความต่ืนตัว และความพยายามรวมกันพัฒนาโลจิสติกสของไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตรโดยตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เปนศูนยกลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมท้ังคลังเก็บสินคาและ
ศูนยกระจายสินคาโดยเปนประตูสูภาคตะวันออกเพราะมีเสนทางคมนาคมขนสงไปสูทาเรือแหลมฉบัง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดวยความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำประเทศชาติไปสูการพัฒนาดานตางๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลานาน มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว 
จึงไดจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบุคลากรดาน
บริหารธุรกิจที่มีความรอบรูศาสตรในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวของกับธุรกิจไทยและจีนมีความสามารถและทักษะควบคูกับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเปนกำลังสำคัญที่จะชวยพัฒนาสังคม และคาดหวังวาบัณฑิตทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จะสามารถ
นำความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการบริหารภายใตสภาวะแวดลอมที่ซับซอน และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
อยางมีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  129  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
   1.1 กลุมวิชาบังคับ      23 หนวยกิต 

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     -

   วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน มีวัตถุประสงคดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถดำรงตนไดในสังคม มีวินัยและซื่อสัตยสุจริต
     ในการประกอบอาชีพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฏีดานโลจิสติกสและนำไประยุกต
     ใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตรอื่น
     ท่ีเก่ียวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนำหลักการท่ีศึกษานำไปประยุกตสถานการณ
    จริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนำสูง และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถทำงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี และมีความ
    รับผิดชอบสูง

5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช
    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

6. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถนำแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดำรงชีพเพ่ือประโยชน
    ตอตนเองและสังคม
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวกับโลจิสติกสและธุรกิจไทย-จีน อยางลึกซึ้งและกวางขวาง สามารถนำ
    ไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสำหรับอาชีพหรือตอยอดองคความรูในระดับที่สูงขึ้น
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     1.2 กลุมวิชาเลือก      7 หนวยกิต
        กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(1/1-1/2-0)     -     - 
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 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)     -     - 
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   
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)     -     - 
GE 2232  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -     - 
        กลุมวิชาภาษา  
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     -

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
   2.1 กลุมวิชาแกน      57 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
BA 1023  เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)     -     - 
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)     -     - 
BA 1233  หลักการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผูประกอบธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)     -     - 
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)     -     - 
BA 1503   หลักการตลาดสมัยใหม    3(3/3-0-0)     -     - 
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)     -     - 
BA 2163 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0)         BA 1233     -
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม  3(2/2-1/2-0)     -     - 
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ  3(3/3-0-0)     -     -
BA 3333  การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)         BA 1233     -
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3/3-0-0)     -     - 
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)     -     - 
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)     -     - 
BA 4033 การศึกษาความเปนไปไดและการบริหารโครงการ 3(3/3-0-0)     -     - 
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
EG 5233 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE 1063     -
EG 5243  การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)         GE 1063     -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)     -     - 
ST2143  สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3/3-0-0)     -     - 
   2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ      36 หนวยกิต
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา  3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3033 การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา  3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบ
  และระบบสารสนเทศในโซอุปทาน   3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส  3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3113   การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน    3(3/3-0-0)     -     - 
LM 4013 การบริหารทาขนสง    3(3/3-0-0)     -     - 
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)     -     - 
LM 4083 การจัดการความสัมพันธผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา 3(3/3-0-0)     -     - 
   2.3 กลุมวิชาเอกเลือก      15 หรือ 18 หนวยกิต
LM 3503 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธและนวัตกรรม 3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ   3(3/3-0-0)         BA 3353     -
LM 3403 ระบบการขนถายวัสดุ    3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3413 การจัดการธุรกิจขนาดยอม ไทย – จีน  3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3653 โลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม    3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส   3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ   3(3/3-0-0)     -     - 
LM 3623 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)     -     - 
  ในอุตสาหกรรมอาหาร
LM 4063 การคาชายแดนและการคาขามแดน  3(3/3-0-0)     -     -
   2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชา ดังนี้  6 หรือ 3หนวยกิต
กลุม 1
LM 4106 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือ   -
                เงื่อนไขอื่นที่ไดรับความเห็นชอบ
                  จากคณะกรรมการหลักสูตร

กลุม 2
LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)     นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือ   -
                เงื่อนไขอื่นที่ไดรับความเห็นชอบ
                  จากคณะกรรมการหลักสูตร

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา LM 4106 สหกิจศึกษา ควรมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 
                   ขึ้นไปหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 
               2. สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  เพิ่มเงื่อนไข: จะตองมีเกรด
                   เฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 ขึ้นไป โดยเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม 1 รายวิชา (3 หนวยกิต) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ

4.  กลุมวิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
นักศึกษาท่ีประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเปนวิชาโท ตองศึกษาเฉพาะดานการจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทานไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)
LM 3023  การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา  3(3/3-0-0)
LM 3123 โลจิสติกสไทย - จีน     3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
 ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
LM 3113 การจัดหาเชิงกลยุทธในโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)
LM 3413 การจัดการธุรกิจขนาดยอม ไทย – จีน  3(3/3-0-0)
LM 3503 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธและนวัตกรรม  3(3/3-0-0)
LM 3653 โลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม    3(3/3-0-0)
LM 3613 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ   3(3/3-0-0)
LM 4063 การคาชายแดนและการคาขามแดน  3(3/3-0-0)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(........)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(........)
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(........)
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(........)
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(........)
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(........)
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(........)
…………… เลือกเสรี (1)     3(........)
    รวม 18(........)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1223 หลักการจัดการ    3(........)
  และการบริหารองคการสมัยใหม
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(........)
GE1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(........)
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(........)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(........)
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(........)
GE 1142 จีนศึกษา    2(........)
    รวม 17(........)

แผนการศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนแผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(........)
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคการสมัยใหม 3(........)
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ  3(........)
GE……… วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  1(........)
LM 3123 โลจิสติกสไทย-จีน    3(........)
LM 3133 การจัดหาเชิงกลยุทธ   3(........)
  ในโลจิสติกสและโซอุปทาน
…………… วิชาเอกเลือก (1)    3(........)
    รวม 19(........)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1233 หลักการบัญชีและภาษีอากร  3(........)
  สำหรับผูประกอบธุรกิจ
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(........)
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(........)
BA 3163 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  3(........)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(........)
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(........)
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(........)
    รวม 21(........)

19
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(........)
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(........)
LM 4523 การวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(........)
LM 3083 กฎหมายและการประกันภัยดานโลจิสติกส 3(........)
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบ   3(........)
  และระบบสารสนเทศในโซอุปทาน
LM 4083 การจัดการความสัมพันธ   3(........)
  ผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา
............... วิชาเอกเลือก (2)    3(........)
    รวม 21(........)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163 การเงินธุรกิจ    3(........)
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(........)
BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(........)
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(........)
LM 3033 การจัดการการขนสง   3(........)
    รวม 15(........)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(........)
  และการบริหารโครงการ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(........)
LM 4503 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(........)
............... วิชาเลือกเสรี (2)    3(........)
............... วิชาเอกเลือก (3) สำหรับนศ.ฝกงาน 3(........)
    รวม 15(........)

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2 (กลุมเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(..............)    นักศึกษาชั้นปที่ 4     -
              หรือไดรับความเห็นชอบ
                  จากอาจารยผูสอน

      รวม  3 (.................)    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2 (กลุมเลือกสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

LM 4106 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)    นักศึกษาชั้นปที่ 4     -
              หรือไดรับความเห็นชอบ
                  จากอาจารยผูสอน

      รวม  6(0-0-6/40)    
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  :    บธ.บ. 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor ofBusiness Administration Program
  :    B.B.A.
  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

ความสำคัญของหลักสูตร
 กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตอยางรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มี
ผลกระทบทำใหไทยตองปรับตัวสำหรับการกาวสูการเปนศูนยกลางทางการคาในระดับภูมิภาคและระดับโลกทำใหหนวยงานและ
องคการตางๆของไทยทั้งภาครัฐเอกชนหนวยงานและสถาบันการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของมีความตื่นตัวและความพยายามรวมกัน
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตรโดยตั้งอยู
ใกลกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและเปนศูนยกลางของสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเปน
ประตูสูภาคตะวันออกมีเสนทางคมนาคมขนสงไปสูทาเรือแหลมฉบังและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564ไดมีการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเปนระบบธนาคาร
หนวยกิตมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาในลักษณะของโมดูล  โดยเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบาย Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และมาตรฐานอาชีพตามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเขาดวยกันทำใหมีรายวิชาวิชาที่ทันสมัย มีความเปน
สากล และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการที่จะเนนสมรรถนะใน
การทำงานใหความสำคัญภาษาตางประเทศ  รวมถึงรายวิชาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศและเศรษฐกิจการคาการลงทุน
ในประเทศจีน นอกจากการพัฒนาบุคลลากรทางดานการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งในดานความรู ความสามารถความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ ยังตองพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบัณฑิต เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพคุณธรรม และ
จริยธรรมที่จะนำความรู ความสามารถไปพัฒนาสังคมในระดับประเทศและสังคมโลกดวยความมั่นคงอยางยั่งยืน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  129  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
   1.1 กลุมวิชาบังคับ      23 หนวยกิต 

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     -
     1.2 กลุมวิชาเลือก      7 หนวยกิต
        กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(1/1-1/2-0)     -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)     -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)     -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)     -     - 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในวิชาชีพทั้งดานทฤษฎี และการปฏิบัติ รอบรูในศาสตรที่เกี่ยวของ และ
     สามารถประยุกตใชความรูในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด วิเคราะห บูรณาการความรู และประสบการณทางวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ
     อยางเปนระบบ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาการ วิชาชีพอยางตอเนื่อง
     และทำงานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ และใชเทคโนโลยีขอมูลที่เปนประโยชนตอองคกรและ
     สังคมและสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวกับธุรกิจสามารถนำไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสำหรับอาชีพหรือ
     ตอยอดองคความรูในระดับที่สูงขึ้น
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        กลุมวิชาสังคมศาสตร  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)     -     - 
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 2152 ผูประกอบการยุคใหม    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)     -     -

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
   2.1 กลุมวิชาแกน      57 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
BA 1023  เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0)     -     - 
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)     -     - 
BA 1233  หลักการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผูประกอบธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)     -     - 
BA 1503   หลักการตลาดสมัยใหม    3(3/3-0-0)     -     - 
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)     -     - 
BA 2163 การเงินธุรกิจ     3(3/3-0-0)         BA 1233     -
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม  3(2/2-1/2-0)     -     - 
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ  3(3/3-0-0)     -     -
BA 3333  การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)         BA 1233     -
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3/3-0-0)     -     - 
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0)     -     - 
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)     -     -
BA 4023    การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3/3-0-0)         BA 1223     -
BA 4033 การศึกษาความเปนไปไดและการบริหารโครงการ 3(3/3-0-0)     -     -
BA 4123    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ    3(3/3-0-0)         ST 2143     -
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หมายเหตุ : 1. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการและการเปนผูประกอบการหามเลือกเรียนวิชา GE 2152 และ GE 2212
               2. นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจจีนใหเลือกวิชาGE 2122 เปนวิชาบังคับ และเลือกวิชากลุมศึกษาทั่วไป
        เลือกเพิ่มเติมอีก 5 หนวยกิต



รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE 1063     -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE 1063     -
LA 2803 กฏหมายธุรกิจ     3(3/3-0-0)     -     -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3/3-0-0)     -     -
   2.2 กลุมวิชาเอก 
        2.2.1  วิชาเอกการจัดการและการเปนผูประกอบการ              
 1) กลุมวิชาเอกบังคับ     24  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)     -     -
MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ   3(3/3-0-0)     -     -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ    3(3/3-0-0)     -     -
MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการ   3(3/3-0-0)         BA 1223     -
  และการเปนผูประกอบการ  
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในธุรกิจ 3(3/3-0-0)     -     -

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

MG 4223 การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3/3-0-0)     -     -
MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม  3(3/3-0-0)         BA 1223     -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     6 หรือ 9 หนวยกิต 
 นักศึกษาเอกการจัดการแลการเปนผูประกอบการสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม 2.1 2.2 หรือ 2.3 วิชาใดก็ได
จำนวนไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต  
 2.1) กลุมวิชาการจัดการองคการ  
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ     3(3/3-0-0)     -     -
MG 3103 เศรษฐศาสตรการจัดการ    3(3/3-0-0)         BA 1023     -
MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ   3(3/3-0-0)         BA 1223     -
MG 3373 การสื่อสารทางการบริหาร    3(3/3-0-0)     -     -
MG 3403 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 3(3/3-0-0)     -     -
MG 4173 การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นสูธุรกิจชุมชน  3(3/3-0-0)     -     -
MG 4313 การพัฒนาทักษะทางการจัดการ   3(3/3-0-0)         BA 1223     -
MG 4373 การพัฒนาองคการเพื่อความยั่งยืน   3(3/3-0-0)         BA 1223     -
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ   3(3/3-0-0)     -     -
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 2.2) กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)         HR 2113     -
  การสรรหา 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     -
HR 4123 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3/3-0-0)         HR 2113     -
  เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
HR 4313 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  3(3/3-0-0)         HR 2113     -
 2.3) กลุมวิชาการเปนผูประกอบการ  
EP 3003 พื้นฐานการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)     -     -
EP 3013 การพัฒนาความคิดการเปนผูประกอบการ  3(3/3-0-0)     -     -
  และสรางสรรคนวัตกรรม
EP 3023 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3/3-0-0)     -     -
EP 3033 การสรางสรรคธุรกิจใหมและการจัดการตราสินคา 3(3/3-0-0)     -     -
EP 4013 การจัดการความเสี่ยงในการประกอบการ  3(3/3-0-0)     -     -
EP 4023 การจัดการเชิงประกอบการในองคการ  3(3/3-0-0)     -     -
EP 4103 การจัดการธุรกิจครอบครัว   3(3/3-0-0)     -     -
EP 4133 พาณิชยอิล็กทรอนิกสและธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
EP 4123 การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม   3(3/3-0-0)     -     -
EP 4203 การวางแผนกลยุทธและฝกปฏิบัติเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)     -     -
EP 4213 การจัดการธุรกิจอีสปอรต    3(3/3-0-0)     -     -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MG 4906 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ    -
                            มาแลวไมนอยกวา18 หนวยกิต
           และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต2.50 ขึ้นไป

กลุม 2 เลือก 1 รายวิชา  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 
             ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต

MG 4913 โครงงานพิเศษทางดานการจัดการ   3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 

  และการเปนผูประกอบการ        ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
                                                                                                   (เปดเฉพาะกรณีพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะฯเทานั้น)
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        2.2.2 วิชาเอกการตลาด    
 1) กลุมวิชาเอกบังคับ     24  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MK 1523 พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมดิจิทัล   3(3/3-0 0)     -     -
MK 2623   กลยุทธผลิตภัณฑบริการ และราคา      3(3/3-0 0)     -     -
MK 2633 การจัดการตราสินคาเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)     -     -
MK 3703 ระบบสารสนเทศและจริยธรรม   3(3/3-0-0)     -     -         
  การใชสารสนเทศทางการตลาด 
MK3713 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  3(3/3-0-0)     -     -
  และการตลาดกิจกรรม 
MK 3723   กลยุทธชองทางทางการตลาด    3(3/3-0-0)     -     -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด   3(3/3-0-0)  ศึกษาในฐานะชั้นปที่ 4    -
MK 4703 การจัดการการตลาด    3(3/3-0-0)         BA1503     -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     6  หรือ 9 หนวยกิต 
MK 2603 การตลาดดิจิทัล 101                 3(3/3-0-0)     -     -
MK 2613 การตลาดเชิงสรางสรรค     3(3/3-0-0)     -     -
MK 3453 ศิลปะการขาย     3(3/3-0-0)     -     -
MK 3733         การวิจัยการตลาด      3(3/3-0-0)     -     -
MK 3743    การตลาดเชิงขับเคลื่อนโดยขอมูล      3(3/3-0-0)     -     -
MK 3753      การจัดการลูกคาสัมพันธ    3(3/3-0-0)     -     -
MK 4063 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบ   3(3/3-0-0)     -     -
  ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
MK 4463   การดำเนินการธุรกิจสงออกและนำเขา  3(3/3-0-0)     -     -
MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก    3(3/3-0-0)     -     -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MK 4406 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ    -
                            มาแลวไมนอยกวา18 หนวยกิต
           และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต2.50 ขึ้นไป

กลุม 2 เลือก 1 รายวิชา  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
MK 3643 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 
             ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต

MK 4913 โครงงานพิเศษทางดานการจัดการ   3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 

  และการเปนผูประกอบการ        ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
                                                                                                   (เปดเฉพาะกรณีพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะฯเทานั้น)
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        2.2.3  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
 1) กลุมวิชาเอกบังคับ     24  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
IB 3113  การจัดการขามวัฒนธรรม    3(3/3-0-0)     -     -
  และการเจรจาตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
IB3303  การตลาดระดับโลก    3(3/3-0-0)     -     -
IB 3503  การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)     -     -
IB 3753  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)     -     -
IB 3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)         GE 1063     -
IB 3783  การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)     -     -
IB 4703  การจัดการสงออกและนำเขา   3(3/3-0-0)     -     -
IB 4743  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)  ศึกษาในฐานะชั้นปที่ 4    -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     6  หรือ 9 หนวยกิต
IB 3003  การจัดการความยั่งยืนสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)     -     -
IB 3013  การจัดการนวัตกรรมบรรษัทขามชาติ  3(3/3-0-0)     -     -
IB 3403  วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ    3(3/3-0-0)     -     -
IB 3793  ธุรกิจบริการระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)     -     -
IB 3803  การจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)     -     -
  และพิธีการศุลกากร    
IB 4603  การจัดการการเงินระหวางประเทศ   3(3/3-0-0) BA1023 และ BA2163    -
IB 4773  ระบบศุลกากร     3(3/3-0-0)     -     -
  และการประกันภัยสินคาระหวางประเทศ
IB 4803    กฎหมายการคาระหวางประเทศ    3(3/3-0-0)     -     -
IB 4833  การสรางแบรนดระดับโลก   3(3/3-0-0)     -     -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
IB4816  สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ    -
                            มาแลวไมนอยกวา18 หนวยกิต
           และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต2.50 ขึ้นไป

กลุม 2  เลือก 1 รายวิชา  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
IB 4813  ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 
             ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต

IB4823  โครงงานพิเศษทางดานการจัดการ   3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 

  และการเปนผูประกอบการ        ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
                                                                                                   (เปดเฉพาะกรณีพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะฯเทานั้น)
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        2.2.4   วิชาเอกธุรกิจจีน
 1) กลุมวิชาเอกบังคับ     24  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CN1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1    3(2/2-1/2-0)     -     -
CN2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2    3(2/2-1/2-0)         CN 1023     -
CN2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(2/2-1/2-0)         CN 2013     -
CN3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)         CN 2013     -
CB2043  ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคจีน   3(3/3-0-0)         BA 1503     -
CB 3243 การจัดการธุรกิจนำเขาสงออก   3(3/3-0-0)     -     -
  และการขนสงไทย-จีน  
CB 3303 เศรษฐกิจการคาและการลงทุน ไทย – จีน  3(3/3-0-0)     -     -
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน   3(3/3-0-0)         BA 1503     -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     6หรือ 9 หนวยกิต
CB2053  สื่อดิจิทัลกับการสรางธุรกิจไทย-จีน   3(3/3-0-0)     -     -
CB 2063 SMEs ไทย-จีน     3(3/3-0-0)         CB 2063     -
CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน  3(3/3-0-0)         CN 1023     -
CB 3123 แปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน   3(3/3-0-0)         CN 2013     -
CB 4563 เศรษฐกิจสรางสรรค    3(3/3-0-0)     -     -
CB 4103 การบริหารโครงการธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)     -     -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CB 4106 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ    -
                            มาแลวไมนอยกวา18 หนวยกิต
           และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต2.50 ขึ้นไป

กลุม 2  เลือก 1 รายวิชา  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CB 3093 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 
             ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต

CB 4903 โครงงานพิเศษทางดานการจัดการ   3(0-0-3/15)       ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว   - 

  และการเปนผูประกอบการ        ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
                                                                                                   (เปดเฉพาะกรณีพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะฯเทานั้น)

        2.2.5  วิชาเอกการธุรกิจดิจิตัล 
 1) กลุมวิชาเอกบังคับ     24  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 2003 ตรรกะและอัลกอริทึม     3(3/3-0-0)     -     -
DB 2013 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(3/3-0-0)     -     -
DB 3003 การจัดการฐานขอมูล    3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 3013 การพัฒนาแอปพลิเคชัน    3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 3023  ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)     -     -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  3(3/3-0-0)     -     -
DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล    3(0-0-3/9)     -     -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     9  หรือ 6 หนวยกิต
DB 4003 ปญญาประดิษฐเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)     -     -
DB 4013 การประมวลผลบนคลาวดเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4023 เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4033 ธุรกิจอัจฉริยะ     3(3/3-0-0)     -     -
DB 4043 การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัล   3(3/3-0-0)     -     -
DB 4053 การพัฒนางานมัลติมีเดียวเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 4063 สถาปตยกรรมองคกร    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4073 ความมั่นคงทางไซเบอร    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4083 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและการเปนผูประกอบการ 3(3/3-0-0)     -     -
DB 4093 การตลาดดิจิทัล     3(3/3-0-0)     -     -
DB 4103 สื่อสังคมเพื่อธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4113 การบริหารโครงการเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4123 การจัดการเทคโนโลยี    3(3/3-0-0)     -     -
  เพื่อเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดลอม 
DB 4133 พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4143 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสมัยใหม  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4153 โครงงานพิเศษ     3(3/3-0-0)   Senior Standing    -
DB 4163 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 1  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4173 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 2  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4183 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)     Senior Standing    -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 4203 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)    Senior Standing    -                          

กลุม 2   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 4213 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)    Senior Standing   - 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
  1. นักศึกษาทุกสาขา (ยกเวนสาขาธุรกิจจีน) ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ
  2. เฉพาะนักศึกษากลุมวิชาเอกธุรกิจจีน 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ 
หรือศึกษารายวิชาดังตอไปนี้
 CN 1013  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  (ศึกษาที่ประเทศจีน)           
 CN 2203  สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน  (ศึกษาที่ประเทศจีน)                
 CN 4943  เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน  (ศึกษาที่ประเทศจีน) 
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4.  กลุมวิชาโท 
 กลุมวิชาโทการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย และการเปนผูประกอบการ

1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ยกเวนเอกการจัดการและการเปนผูประกอบการ)ประสงคจะศึกษาวิชาโท ใน 3 กลุมนี้ 
ตองศึกษาตามเงื่อนไขของกลุมวิชาโทดังนี้
 1.1 กลุมวิชาโทการจัดการ
 ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ และกลุมวิชาเอกเลือกการจัดการองคการอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยหามเลือกรายวิชา 
MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการและการเปนผูประกอบการเปนวิชาโท

1.2 กลุมวิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 3 หนวยกิต ในวิชา
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)
และศึกษารายวิชาในกลุมการจัดการทรัพยากรมนุษยอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาโทการเปนผูประกอบการ ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 3 หนวยกิต ในวิชา
EP 3003 พื้นฐานการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)
และศึกษารายวิชาในกลุมวิชาการเปนผูประกอบการอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

2. นักศึกษาคณะอื่นที่ไมใชคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาจำนวน 15 หนวยกิต โดยศึกษาตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
 2.1 กลุมวิชาโทการจัดการ
ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 3 หนวยกิต ในวิชา
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)
และศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกกลุมวิชาการจัดการองคการเพิ่มเติมอีก 12 หนวยกิต โดยหามเลือกรายวิชา 
MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการและการเปนผูประกอบการเปนวิชาโท
สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร 
หรือวิชาเลือกเสรีไปแลว ใหศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการองคการเพิ่มเติมอีก 15 หนวยกิต
โดยหามเลือกรายวิชา MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการและการเปนผูประกอบการเปนวิชาโท
 2.2 กลุมวิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 6 หนวยกิต ในรายวิชา
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย                          3(3/3-0-0)
และศึกษารายวิชาในกลุมการจัดการทรัพยากรมนุษยอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม เปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรมาแลว ใหศึกษาดังนี้
ศึกษาวิชาวิชาบังคับจำนวน 3 หนวยกิต ในรายวิชา
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3/3-0-0)
ศึกษารายวิชากลุมการจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มเติมอีก 12 หนวยกิต
 2.3 กลุมวิชาโทการเปนผูประกอบการ ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 6 หนวยกิต ในวิชา
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม  3(3/3-0-0)
EP 3003  พื้นฐานการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)
และศึกษารายวิชาในกลุมวิชาการเปนผูประกอบการอีกไมนอยกวา9 หนวยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม เปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรมาแลว ใหศึกษาดังนี้
ศึกษาวิชาบังคับจำนวน 3 หนวยกิต ในรายวิชา
EP 3003 พื้นฐานการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจใหม 3(3/3-0-0)
ศึกษารายวิชากลุมการเปนผูประกอบการเพิ่มเติมอีก 12 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  3(3/3-0-0)     -     -
DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล    3(0-0-3/9)     -     -
 2) กลุมวิชาเอกเลือก     9  หรือ 6 หนวยกิต
DB 4003 ปญญาประดิษฐเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)     -     -
DB 4013 การประมวลผลบนคลาวดเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4023 เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4033 ธุรกิจอัจฉริยะ     3(3/3-0-0)     -     -
DB 4043 การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัล   3(3/3-0-0)     -     -
DB 4053 การพัฒนางานมัลติมีเดียวเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)     -     -
DB 4063 สถาปตยกรรมองคกร    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4073 ความมั่นคงทางไซเบอร    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4083 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและการเปนผูประกอบการ 3(3/3-0-0)     -     -
DB 4093 การตลาดดิจิทัล     3(3/3-0-0)     -     -
DB 4103 สื่อสังคมเพื่อธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)     -     -
DB 4113 การบริหารโครงการเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4123 การจัดการเทคโนโลยี    3(3/3-0-0)     -     -
  เพื่อเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดลอม 
DB 4133 พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมดิจิทัล  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4143 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสมัยใหม  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4153 โครงงานพิเศษ     3(3/3-0-0)   Senior Standing    -
DB 4163 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 1  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4173 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 2  3(3/3-0-0)     -     -
DB 4183 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)     Senior Standing    -
 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   6 หรือ 3 หนวยกิต
กลุม 1     
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 4203 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)    Senior Standing    -                          

กลุม 2   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
DB 4213 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(0-0-3/15)    Senior Standing   - 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
  1. นักศึกษาทุกสาขา (ยกเวนสาขาธุรกิจจีน) ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ
  2. เฉพาะนักศึกษากลุมวิชาเอกธุรกิจจีน 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ 
หรือศึกษารายวิชาดังตอไปนี้
 CN 1013  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  (ศึกษาที่ประเทศจีน)           
 CN 2203  สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน  (ศึกษาที่ประเทศจีน)                
 CN 4943  เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน  (ศึกษาที่ประเทศจีน) 
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 กลุมวิชาโทบริหารธุรกิจ
 นักศึกษาทุกคณะ (ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ) ที่ประสงคศึกษาวิชาทางบริหารธุรกิจเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา
จำนวน 15 หนวยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ    3(3/3-0-0) 
BA 1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม 3(3/3-0-0)
BA 1233 หลักการบัญชีและภาษีอากรสำหรับ         3(3/3-0-0)
  ผูประกอบธุรกิจ  
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม     3(3/3-0-0)
BA 1603 การเงินธุรกิจ           3(3/3-0-0)
 สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา BA1223 หลักการจัดการและการบริหารองคการสมัยใหม และ BA1503
หลักการตลาดสมัยใหม เปนวิชาบังคับในหลักสูตร หรือวิชาเลือกเสรีมาแลว ใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้ใหครบ 15 หนวยกิต
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ     3(3/3-0-0)
BA 2513   เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม     3(2/2-1/2-0)                
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ      3(3/3-0-0)
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3/3-0-0)
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน     3(3/3-0-0)
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล      3(3/3-0-0)
 กลุมวิชาโทการตลาด  
    นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาของสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรอื่น ตองศึกษารายวิชาตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ  จำนวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
MK 1523 พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมดิจิทัล     3(3/3-0-0)
MK 2623 กลยุทธผลิตภัณฑ บริการ และ ราคา     3(3/3-0-0)
วิชาเลือก ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการตลาดอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ยกเวนรายวิชา
เอกบังคับ 2 วิชา ดังนี้
MK 4703 การจัดการการตลาด    3(3/3-0-0)
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด   3(3/3-0-0)
 2. นักศึกษาคณะอื่น ที่จะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาการตลาด ดังนี้
วิชาบังคับ  จำนวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้ 
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม    3(3/3-0-0)
MK 1523 พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมดิจิทัล     3(3/3-0-0)
MK 2623 กลยุทธผลิตภัณฑ บริการ และ ราคา         3(3/3-0-0)
สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม เปนวิชาบังคับในหลักสูตร หรือวิชาเลือกเสรีมาแลว 
ใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมใหครบ 15 หนวยกิต  โดยศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการตลาดอีก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 2 วิชา ดังนี้
MK 4703  การจัดการการตลาด          3(3/3-0-0)
MK 4633  สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด   3(3/3-0-0)
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 กลุมวิชาโทธุรกิจระหวางประเทศ 
นักศึกษาท่ีประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศเปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิตดังน้ี

 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ
ดานธุรกิจระหวางประเทศหรือกลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศไมนอยกวา 15 หนวยกิตยกเวนรายวิชา 
IB 4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
 2. นักศึกษาคณะอื่นๆตองศึกษาในรายวิชาดังตอไปนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(3/3-0-0)              
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชา IB 4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
 กลุมวิชาโทธุรกิจจีน
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้ 
 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษารายวิชาตามเงื่อนไข  ดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของจีน  3(3/3-0-0)
CB 3303 เศรษฐกิจการคาและการลงทุนไทย-จีน     3(3/3-0-0)
วิชาเลือก  ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาธุรกิจจีนอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ยกเวน
รายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 6 วิชา ดังนี้
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1    3(2/2-1/2-0)
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2    3(2/2-1/2-0)
CN 2023  การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ       3(2/2-1/2-0)
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ    3(3/3-0-0)
CB 3123 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน   3(3/3-0-0)
CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน    3(3/3-0-0) 
 2. นักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่จะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาธุรกิจจีน ดังนี้
วิชาแกน จำนวน 3 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ       3(3/3-0-0)
วิชาบังคับ จำนวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของจีน      3(3/3-0-0)
CB3303  เศรษฐกิจการคาและการลงทุนไทย-จีน       3(3/3-0-0) 
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วิชาเลือก ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาธุรกิจจีนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ
และวิชาเอกเลือก 8 วิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1    3(2/2-1/2-0)  
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2    3(2/2-1/2-0)  
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(2/2-1/2-0)
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ       3(3/3-0-0)
CB 3123 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน   3(3/3-0-0)
CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน       3(3/3-0-0)
CB 4103 การบริหารโครงการธุรกิจจีน   3(3/3-0-0)
CB 4073  กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน   3(3/3-0-0)
 กลุมวิชาโทธุรกิจดิจิทัล 
 นักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและนอกคณะบริหารธุรกิจที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจดิจิทัลเปนวิชาโทตองศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิตดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต
DB 2003 ตรรกะและอัลกอริทึม                              3(3/3-0-0)
DB 3003 การจัดการฐานขอมูล                               3(2/2-1/2-0)
DB 3023 ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล                   3(3/3-0-0)
DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย     3(3/3-0-0)
DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล                             3(0-0-3/9)

35
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(.......)        -       -
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม 3(.......)        -       -
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(.......)        -       -
MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ  3(.......)        -       -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ  3(.......)        -       -
GE………  วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 1(.......)        -       -
.............. วิชาโท (1)*    3(.......)        -       -
    รวม   16(.......)หรือ 19*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(.......)        -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(.......)        -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(.......)        -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(.......)        -       -
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1233 หลักการบัญชีและภาษีอากรสำหรับ  3(.......)        -       -
  ผูประกอบธุรกิจ 
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(.......)        -       -
BA 3163 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  3(.......)        -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(.......)   GE 1053      -
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(.......)        -       -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(.......)        -       -
    รวม   18(.......)

แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกการจัดการและการเปนผูประกอบการ 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1223 หลักการจัดการ    3(.......)        -       -
  และการบริหารองคการสมัยใหม
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(.......)        -       -
GE1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(.......)        -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(.......)        -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(.......)        -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(.......)        -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(.......)        -       -
    รวม   17(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(.......)   ST 2143      -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MG 4223 การบริหารความขัดแยง   3(.......)        -       -
  และการเจรจาตอรอง
MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม 3(.......)   BA 1223      -
............... วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (4)  3(.......)        -       -
............... วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
    รวม 21(.......)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163 การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(.......)        -       -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3(.......)        -       -
............... วิชาเอกเลือก (1) วิชาโท(2)  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
    รวม   18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      -
BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       -
  และการบริหารโครงการ 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการ  3(.......)   BA 1223      -
  และการเปนผูประกอบการ 
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและเพื่อสังคม 3(.......)   BA 1223      -
............... วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
............... วิชาโท (5)*    3(.......)        -       -
    รวม   18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

MG 4906 สหกิจศึกษา    6(..........)
    รวม 6(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจ   3(.......)   ST 2143      -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MG 4223 การบริหารความขัดแยง   3(.......)        -       -
  และการเจรจาตอรอง 
MG 4343 การนำกลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุม 3(.......)   BA 1223      -
............... วิชาโท (2)*    3(.......)        -       -
............... วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
    รวม   15(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163 การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       -
BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(.......)        -       -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3(.......)        -       -
............... วิชาเอกเลือก (1) หรือวิชาโท (1)  3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       -
  และการบริหารโครงการ 
BA 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MG 4053 สัมมนาประเด็นทางการจัดการ  3(.......)   BA 1223      -
  และการเปนผูประกอบการ 
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจแลเพื่อสังคม 3(.......)        -       -
............... วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (4)  3(.......)        -       -
    รวม 18(.......) 

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

............... วิชาเอกเลือก (3) หรือวิชาโท (5)  3(.......)        -       -

............... วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -

............... วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
    รวม 9(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่    3(.......)  ตามเงื่อนไข      -
  
MG 4913 หรือโครงงานพิเศษทางดานการจัดการ
  และการเปนผูประกอบการ   3(.......)  ตามเงื่อนไข      -
    รวม 3(.......)

หรือ
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(.......)        -       -
BA 1233 หลักการบัญชีและภาษีอากร  3(.......)        -       -
  สำหรับผูประกอบธุรกิจ 
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(.......)        -       -
MK 2623  กลยุทธผลิตภัณฑบริการ และราคา  3(.......)        -       -
MK 2633 การจัดการตราสินคาเชิงกลยุทธ  3(.......)        -       -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(.......)        -       -
GE………  วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 1(.......)        -       -
    รวม 19(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(.......)        -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(.......)        -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(.......)        -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(.......)        -       -
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2153 เทคโนโลยีดิจิทัลสำรับองคกรสมัยใหม 3(.......)        -       -
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(.......)        -       -
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(.......)        -       -
GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(.......)   GE 1053      -
MK 1523 พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมดิจิทัล  3(.......)        -       -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกการตลาด

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA1223  หลักการจัดการ    3(.......)        -       -
  และการบริหารองคการสมัยใหม 
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(.......)        -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(.......)        -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(.......)        -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(.......)        -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(.......)        -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(.......)        -       -
    รวม 17(.......)



40
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   EG 5233      -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (2)  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
.............. วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163     การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MK 3703 ระบบสารสนเทศและจริยธรรม  3(.......)        -       -
  การใชสารสนเทศทางการตลาด   
MK 3713 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(.......)        -       -
  และการตลาดเชิงกิจกรรม 
MK 3723 กลยุทธชองทางการตลาด   3(.......)        -       -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (1) หรือวิชาโท 1  3(.......)        -       -
.............. วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
    รวม 21(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       -
  ละการบริหารโครงการ
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(.......)   ST 2143      -
MK 4703 การจัดการการตลาด   3(.......)        -       -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (4)*    3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (5)*    3(.......)        -       -
    รวม   15(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

MK 4406 สหกิจศึกษา    6(.......)  ตามเงื่อนไข      -
    รวม 6(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (2)  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
    รวม   15(.......)หรือ 18*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163     การเงินธุรกิจ    3(.......)   BA 1233      -
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -
MK 3703 ระบบสารสนเทศและจริยธรรม        3(.......)        -       -                  
   การใชสารสนเทศทางการตลาด   
MK 3713 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(.......)        -       -
  และการตลาดเชิงกิจกรรม
MK 3723 กลยุทธชองทางการตลาด   3(.......)        -       -
MK xxxx วิชาเอกเลือก (1) หรือวิชาโท (1)  3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       -
  และการบริหารโครงการ 
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจ   3(.......)   ST2143      -
MK 4703 การจัดการการตลาด   3(.......)        -       -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (4)*    3(.......)        -       -
    รวม   15(.......)หรือ 18*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MK xxxx วิชาเอกเลือก (3) หรือวิชาโท (5)  3(.......)        -       -
.............. วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
.............. วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
    รวม 9(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด  3(.......)   ตามเงื่อนไข      -

MK 4913 โครงงานพิเศษทางการตลาด  3(.......)   ตามเงื่อนไข      -
    รวม 3(.......)

หรือ



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(.......)        -       -
BA 2163   การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       -
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม 3(.......)        -       -
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(.......)        -       -
IB  3113 การจัดการขามวัฒนธรรม   3(.......)        -       -
  และการเจรจาตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (1)*    ...........        -       -
    รวม 21*หรือ18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(.......)        -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(.......)        -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(.......)        -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(.......)        -       -
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1233   หลักการบัญชีและภาษีอากร  3(.......)        -       -
  สำหรับผูประกอบธุรกิจ
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3(.......)        -       -
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(.......)        -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(.......)   GE 1053      -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(.......)        -       -
GE ……… วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 1(.......)        -       -
    รวม 16(.......)

แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1223 หลักการจัดการ    3(.......)        -       -
  และการบริหารองคการสมัยใหม
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(.......)        -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(.......)        -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(.......)        -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(.......)        -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(.......)        -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(.......)        -       -
    รวม 17(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       - 
  และการบริหารโครงการ
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(.......)   ST 2143      - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
IB 3753  การจัดการโลจิสติกส   3(.......)        -       -
  และโซอุปทานระหวางประเทศ
IB 3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)   GE 1063      - 
..............  วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (4)  3(.......)        -       -
..............  วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
    รวม 21(.......)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
IB  3303 การตลาดระดับโลก   3(.......)   BA 1503      -
IB  4703 การจัดการ สงออกและนำเขา  3(.......)        -       -
..............  วิชาเอกเลือก (1) หรือวิชาโท (2)  3(.......)        -       -
..............  วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      - 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      -  
IB  3503 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)        -       -
IB  3783 การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 3(.......)        -       -
IB  4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)     ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
..............  วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
..............  วิชาโท (5)*    3(.......)        -       -
    รวม 18หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

IB 4816  สหกิจศึกษา    6(.......)  ตามเงื่อนไข     - 
    รวม 6(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       - 
  และการบริหารโครงการ
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(.......)   ST 2143      - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
IB  3753 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(.......)        -       -
  ระหวางประเทศ
IB  3763  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)   GE 1063      - 
..............  วิชาเอกเลือก (2) หรือวิชาโท (2)  3(.......)        -       -
.............. วิชาโท (3)*    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      -
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
IB  3303 การตลาดระดับโลก   3(.......)   BA 1503      -
IB  4703 การจัดการ สงออกและนำเขา  3(.......)        -       -
..............   วิชาเอกเลือก (1) หรือวิชาโท (1)  3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1  สำหรับนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      - 
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
IB 3503  การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)        -       -
IB 3783  การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 3(.......)        -       -
IB 4743  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(.......)  ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
.............. วิชาโท (4)*    3(.......)        -       -
    รวม 15(.......)หรือ 18*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

………..  วิชาเอกเลือก (3) หรือวิชาโท (5)  3(.......)        -       -
………..  วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
………..  วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
    รวม 9(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IB 4813  การฝกงานทางดานการตลาด  3(.......)  ตามเงื่อนไข     -

IB 4823  โครงงานพิเศษทางดาน   3(.......)  ตามเงื่อนไข     -
  ธุรกิจระหวางประเทศ 
    รวม 3(.......)

หรือ
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(.......)        -       -
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(.......)        -       -
CB 3303 เศรษฐกิจการคาและการลงทุน ไทย - จีน 3(.......)        -       -
CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคจีน  3(.......)        -       -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(.......)        -       -
CB xxxx วิชาเอกลือก (1)    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(.......)        -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(.......)        -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(.......)        -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(.......)        -       -
GE 2122 วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)  2(.......)        -       -
  บังคับเลือก GE2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(.......)        -       -
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(.......)        -       -
BA 1233 หลักการบัญชี    3(.......)        -       -
  และภาษีอากรสำหรับผูประกอบธุรกิจ
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม 3(.......)        -       -
BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(.......)        -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(.......)    GE 1053      -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(.......)        -       -
GE xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  1(.......)        -       -
    รวม 19(.......)

แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจจีน

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1223 หลักการจัดการ    3(.......)        -       -
  และการบริหารองคการสมัยใหม
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(.......)        -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(.......)        -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(.......)        -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(.......)        -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(.......)        -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(.......)        -       -
    รวม 17(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาคฤดูรอน (ศึกษาที่ประเทศจีน)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1   3(.......)        -       -  
    รวม 3(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1 (ศึกษาที่ประเทศจีน)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 2163 การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       - 
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
BA 3333  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      - 
BA 4033 การศึกษาความเปนไปไดแ   3(.......)        -       - 
  ละการบริหารโครงการ 
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       - 
CB 3243 การจัดการธุรกิจสงออกและนำเขาสงออก 3(.......)        -       - 
  และการขนสงไทย-จีน 
    รวม 18(.......)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CN2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2   3(.......)   CN 1023      - 
CN2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ  3(.......)   CN 2013      - 
CN3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(.......)   CN 2013      - 
..............    วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       - 
..............  วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       - 
CB 3053 ระบบการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจจีน 3(.......)   CN 1023      - 
  (วิชาเอกเลือก2)
    รวม 18(.......)



รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       - 
BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)        -       - 
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(.......)   ST 2143      - 
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน  3(.......)        -       - 
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1 สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2 สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CB 4106 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)       -       - 
    รวม 6(0-0-6/40)
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รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co
EEG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   EG 5233      -  
BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -  
BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)        -       - 
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(.......)        -       - 
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน  3(.......)        -       - 
CB xxxx วิชาเอกเลือก (3)    3(.......)        -       - 
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1 สำหรับนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2 สำหรับนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่   3(.......)  ตามเงื่อนไข      - 
  หรือ  
CB 4903 โครงงานพิเศษดานธุรกิจจีน  3(.......)  ตามเงื่อนไข      - 
    รวม 3(.......)



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1233 หลักการบัญชีและภาษีอากร  3(.......)        -       -
  สำหรับผูประกอบธุรกิจ 
BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม 3(.......)        -       -
BA 3163 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  3(.......)        -       -
DB 2013 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(.......)        -       -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(.......)        -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(.......)        -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(.......)        -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 2(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3) 2(.......)        -       -
    รวม 15(.......)

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   3(.......)        -       -
BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(.......)        -       -
BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(.......)        -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(.......)   GE 1053      -
DB 2003 ตรรกะและอัลกอริทึม   3(.......)        -       -
ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(.......)        -       -
GE………. วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4) 1(.......)        -       -
    รวม 19(.......)

แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1223 หลักการจัดการ    3(.......)        -       -
  และการบริหารองคการสมัยใหม 
BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม   3(.......)        -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(.......)        -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(.......)        -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(.......)        -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(.......)        -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(.......)        -       -
    รวม 17(.......)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 1603 การเงินธุรกิจ    3(.......)        -       -
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(.......)   BA 1233      - 
DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(.......)        -       -
DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        -       -
............... วิชาเอกเลือก 1 หรือวิชาโท (2)  3(.......)        -       -
............... วิชาเอกเลือก 2 หรือวิชาโท (3)  3(.......)        -       -
    รวม 21(.......)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(.......)   GE 1063      - 
BA 4033 การศึกษาความเปนไปได   3(.......)        -       -
  และการบริหารโครงการ 
DB 3003 การจัดการฐานขอมูล   3(.......)        -       -
DB 3013 การพัฒนาแอปพลิเคชัน   3(.......)        -       -
DB 3023 ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล  3(.......)        -       -
DB 3043 กระบวนการออกแบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 3(.......)        -       -
..............  วิชาโท (1)*    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

BA 3343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(.......)        -       -
BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ   3(.......)   BA 1223      - 
BA 4123 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจ   3(.......)   ST 2143      - 
DB 4153 โครงงานพิเศษ    3(.......)        Senior standing      - 
  (เอกเลือก 3 สำหรับนักศึกษาเลือกการฝกงาน) 
  หรือวิชาโท (4) 
............... วิชาเลือกเสรี (1)    3(.......)        -       -
............... วิชาเลือกเสรี (2)    3(.......)        -       -
............... วิชาโท (5)*    3(.......)        -       -
    รวม 18(.......)หรือ 21*(.......)สำหรับผูที่เลือกศึกษากลุมวิชาโท

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1

DB 4203 ฝกงานทางธุรกิจดิจิทัล   3(.......)        Senior standing      - 
  หรือ
DB 4213 สหกิจทางธุรกิจดิจิทัล   6(.......)        Senior standing      - 
    รวม 3(.......)หรือ 6(.......)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
             : บธ.บ.
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  
     B.B.A.
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูบริหารหรือผูประกอบการ ท่ีมีภาวะผูนำ อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรูเก่ียวกับ
ธุรกิจจีน  ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีความสามารถและทักษะในการประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอ
องคการ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
 ความสำคัญ
 กระแสแหงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงการเติบโตอยางรวดเร็วของจีนและการรวมตัวกัน
ของประชาคมอาเซียน ทำใหประเทศไทยตองปรับตัวสำหรับการกาวสูการเปนศูนยกลางทางการคาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ทำใหหนวยงานและองคการตางๆ ของไทยท้ัง ภาครัฐ เอกชน หนวยงานสถาบันการศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของ มีความต่ืน
ตัว และความพยายามรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตรโดยต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และเปนศูนยกลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมท้ังคลังเก็บ
สินคาและศูนยกระจายสินคา โดยเปนประตูสูภาคตะวันออกเพราะมีเสนทางคมนาคมขนสงไปสูทาเรือแหลมฉบัง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดวยความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนำประเทศชาติไปสูการพัฒนาดานตางๆ 
 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลานาน      มีพัฒนาการ
มาอยางตอเน่ืองและตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เพ่ือผลิต
บุคลากรดานบริหารธุรกิจท่ีมีความรอบรูศาสตรในสาขาวิชาท้ังท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประชาคมอาเซียน ท่ีไทยและจีนมีบทบาท
สำคัญ  มีความรูความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การสรางทักษะภาวะความเปนผูนำ ควบคูกับการมีคุณธรรม
และจริยธรรม  เพ่ือเปนกำลังสำคัญท่ีจะชวยพัฒนาสังคม  และคาดหวังวาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติจะสามารถนำความรู
ความเขาใจไปประยุกตใชในการบริหารภายใตสภาวะแวดลอมท่ีซับซอน และเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันอยางมี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  มีวัตถุประสงค ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณทิตที่มีความรูทางธุรกิจในการเปนผูบริหารหรือผูประกอบการที่มีภาวะผูนำและคุณธรรมจริยธรรม และมี
จิตสำนึกในการใหบริการและรับใชสังคม
 2. ผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูในศาสตรท่ีเก่ียวกับธุรกิจประชาคมอาเซียนและธุรกิจจีนสามารถนำไปประยุกตใชใหเปนประโยชน
สำหรับอาชีพหรือตอยอดองคความรูในระดับที่สูงขึ้น
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตความรูกับศาสตรตางๆที่จะนำไปแกปญหาในสถานการณจริงไดทุกสถานการณ และ
อยางสรางสรรค  รวมทั้งตองตระหนักในประเด็นสิ่งแวดลอมดวย
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางดีและสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษารวมทั้งมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา (Course Number) ประกอบดวยอักษร 3 ตัว ตามดวยเลข  3 หลัก มีความหมาย ดังนี้

รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
  IAC - Courses in Accounting
  IBA - Courses in General Business 
  IBC   - Courses in Business Computer
         ICB   - Courses in Chinese Business
     ICN   - Courses in Chinese Language 
  IBN - Courses in Indonesian Language
     IEC   - Courses in Economics
     IEG   - Courses in English Language
  IEP        - Courses in Entrepreneurship
     IFN - Courses in Finance
     IGE   - Courses in General Education
     IIB - Courses in International Business
     IMA  - Courses in Mathematics
  IMB - Courses in Malaysian Language
     IMG  - Courses in Management
     IMK  - Courses in Marketing
     IST    - Courses in Statistics 
  IVB - Courses in Vietnamese Language
     TH    - Courses in Thai Language 



1. General Education       33 credits
1.1 Humanities       9  credits 

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IGE 102   World View and Ways of Life   3(3/3-0-0)     -     -
IGE 103   Academic Report Writing   3(2/2-1/2-0)     -     -
IGE 113   Health Preservation of    3(3/3-0-0)     -     -
  Traditional Chinese Medicine             
IGE 114   Thai Culture and Wisdom   3(3/3-0-0)     -     -
IGE 115   Intercultural Communication   3(3/3-0-0)     -     -
 1.2 Social Science       6  credits 
IGE 101   Man and Society    3(3/3-0-0)     -     -
IGE 111   ASEAN Community  and China Study  3(3/3-0-0)     -     -
IGE 116   Introduction to Thai Study   3(3/3-0-0)     -     -

1.3 Science and Mathematics      6 credits
IBC 101   Information Technology                    3(3/3-0-0)     -     -
IGE 104  Human and Environment        3(3/3-0-0)     -     -

1.4 Languages        12  credits 
(Select English , Chinese or Thai Language group)
English (หามนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางเลือกเรียน) 
IEG 101   Effective English                 3(2/2-1/2-0)   
IEG 102   Academic Listening – Speaking in English     3(2/2-1/2-0)          IEG  101     -
IEG 201   Communicative Business English I          3(2/2-1/2-0)          IEG  102     -
IEG 202   Communicative Business English II     3(3/3-0-0)          IEG  201     -   
Chinese (หามนักศึกษาชาวจีนเลือกเรียน)
ICN 101   Listening and Speaking in Chinese I            3(2/2-1/2-0)     -     -
ICN 102   Listening and Speaking in Chinese II        3(2/2-1/2-0)          ICN 101     -
ICN 201   Reading and Writing in Chinese I                 3(3/3-0-0)     -     -
ICN 202   Reading and Writing in Chinese II         3(3/3-0-0)          ICN 201     -
Thai (หามนักศึกษาชาวไทยเลือกเรียน)
GE 1043   Thai and Communication         3(3/3-0-0)     -     -
TC 1033   Reading in Thai Language               3(3/3-0-0)     -     -
TC 1023   Speaking in Thai Language                  3(3/3-0-0)     -     -
TC 1043   Writing in Thai Language                      3(3/3-0-0)     -     -
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ี
2. Professional Education                    96 credits 
 2.1 Business Core Course                         45 credits
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IAC 103   Principles  of  Accounting I       3(3/3-0-0)     -     -            
IAC 201   Managerial Accounting              3(3/3-0-0)          IAC 103     -
IBA 201   Quantitative Business Analysis             3(3/3-0-0)     -     - 
IBA 202   Production and Operations Management   3(3/3-0-0)     -     -       
IBA 203   Business Law and Taxation                 3(3/3-0-0)     -     -       
IBA 401   Business Research  Methodology   3(3/3-0-0)          IST 212     -
IBC 302   Management of Information Systems         3(3/3-0-0)          IBC 101     -
IEC 201   Micro Economics                               3(3/3-0-0)     -     -       
IEC 202   Macro Economics                    3(3/3-0-0)     -     -       
IFN 201   Business Finance                                3(3/3-0-0)          IAC 103     -
IIB 202  International Business Management        3(3/3-0-0)     -     -       
IMG 101 Organization and Management           3(3/3-0-0)     -     -       
IMG 301 Human Resource Management          3(3/3-0-0)          IMG 101     -
IMK 101 Principles of Marketing                             3(3/3-0-0)     -     -       
IST 212  Business Statistics and    3(3/3-0-0)     -     -       
  Elementary Mathematics             

2.2 Major Requirement                                                    36 credits 
IBA 402   Seminar in Business Management           3(3/3-0-0)     Senior Standing
IEP 303   Business and Social  Entrepreneurial   3(3/3-0-0)          IMG 101     -
IEP 315   Cross-Cultural  Management             3(3/3-0-0)     -     -       
IEP 402   Small and  Medium  Enterprise in  3(3/3-0-0)     Senior Standing  
  ASEAN  Community  and China                    
IIB 301   Export and Import Management            3(3/3-0-0)     -     -       
IMG 302   Organizational   Behavior                   3(3/3-0-0)     -     -       
IMG303   Business  Ethics  and Corporate Social 3(3/3-0-0)     -     -       
  Responsibility                                 
IMG 401  Leadership                                            3(3/3-0-0)          IMG 101     -
IMG 402   Strategic Management                     3(3/3-0-0)     Senior Standing
IMG 418   Entrepreneurship and    3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
  New Venture with Innovation       
IMG 411   Project  Management            3(3/3-0-0)     Senior Standing
IMK  303   Logistics  and Supply Chain Management  3(3/3-0-0)          IMK 101     -
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2.3 Field Work Practice and Cooperative Education 6 or 3 credits                            
Prerequisite: Study Major Minimum Requirement 18 Credits 
         Field Work Practice in a business organization for 8 weeks. 
 IMG 444   Cooperative Education  6(0-0-6/40) 
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 1 (สหกิจศึกษา)
      1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 1 ถึง 3 (ยกเวนวิชาเลือกเสรี)
      2. เกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันไมต่ำกวา 2.50 
      3. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนใหศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได
      4. ใหศึกษาวิชากลุม Major Elective เพิ่มเติมอีก 9 หนวยกิต  
 IMG 445   Field Work Practices   3(0-0-3/15) 
เงื่อนไขนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมที่ 2 (ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
      1. ศึกษาวิชา Major Requirements รวมกันแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
      2. ใหศึกษาวิชาในกลุม Major Elective  อีก  12  หนวยกิต  
2.3 Major Elective                                            9 - 12  credits 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IAC 301   International Accounting   3(3/3-0-0)          IAC 103     - 
ICB 401   Doing Business in China                 3(3/3-0-0)     -     -  
ICB 404   Current  Issues in Chinese   3(3/3-0-0)     -     -  
  International Business               
IEP 302   Entrepreneurial  Marketing Strategy  3(3/3-0-0)          IMK 101     - 
IEP 407   ASEAN Community and China   3(3/3-0-0)     -     -  
  Entrepreneurs and their Business
IIB 302   Negotiation for International Business      3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IMG 403 Team Management                                    3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IMG 404 Multinational Corporation Management       3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IMG 406 Managerial Skill Development                     3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IMG 407 International  Human Resource Management 3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IFN 202  International Finance                                3(3/3-0-0)          IFN 201     - 
IMG 412 Electronic Commerce          3(3/3-0-0)     -     -  
IMB 302 Business Psychology              3(3/3-0-0)     -     -  
IEP 401  Business Opportunities in CLMV                3(3/3-0-0)     -     -  
IEP 403  Business Opportunities in Thailand         3(3/3-0-0)     For exchange students

3. Free Electives                       6  credits 
IBA  403   Business and Social Etiquette                3(3/3-0-0)     -     -  
IBA  405  Sustainable Enterprise Management            3(3/3-0-0)     -     -  
ICB  405   Thai - Chinese Business Relations                3(3/3-0-0)     -     -  
IMG  410  Hospitality Management                 3(3/3-0-0)     -     -  
IEP 404  Modern Service Business Management      3(3/3-0-0)          IMG 101     - 
IMG 413  Innovation and Change Management          3(3/3-0-0)     -     -  
IMK 403  Digital Marketing Strategy   3(3/3-0-0)          IMK 101     - 
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First Year/Second Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IMG 101  Organization and Management 3(3/3-0-0)       -      -
IMK 101  Principle of Marketing   3(3/3-0-0)       -      -
IGE 104  Human and Environment  3(3/3-0-0)       -      -
IGE …..  Elective Social Sciences (2)  3(3/3-0-0)       -      -
IGE …..  Elective Humanities (3)  3(3/3-0-0)       -      -
Elective Language 2 
(Select the same Language Group)
IEG 102  Academic Listening – Speaking  3(2/2-1/2-0)   IEG 101     -
  in English  
ICN 102  Listening and Speaking in Chinese II 3(2/2-1/2-0)   ICN 101     -
TC 1033  Reading in Thai Language  3(3/3-0-0)       -      -
     Total  18(x/x-x-x)

First Year/First Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IAC 103  Principle of Accounting  3(3/3-0-0)       -      -
IBC 101   Information Technology  3(3/3-0-0)       -      -
IGE …..  Elective Humanities (1)  3(3/3-0-0)       -      -
IGE …..  Elective Humanities (2)  3(3/3-0-0)       -      -
IGE …..  Elective Social Sciences (1)  3(3/3-0-0)       -      -
Elective Language 1 
(Select the same Language Group)
IEG 101  Effective English   3(2/2-1/2-0)          -      -
ICN 101  Listening and Speaking in Chinese I 3(2/2-1/2-0)       -      -
GE 1043  Thai Language and Communication 3(3/3-0-0)       -      -
     Total  18(x/x-x-x)

Study Plan



Second Year/Second Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IBA 202  Product and Operations  3(3/3-0-0)        -      -
  Management
IBA 203  Business Law and Taxation  3(3/3-0-0)       -      -
IEC 202  Macro Economics   3(3/3-0-0)       -      -
IMG 302  Organization Behavior   3(3/3-0-0)        -      - 
IST 212  Business Statistics and   3(3/3-0-0)       -      - 
  Elementary Mathematics
Elective Language 4 
(Select the same Language Group)
IEG 202  Communicative Business English II 3(3/3-0-0)   IEG  201     -
ICN 202  Reading and Writing in Chinese II 3(3/3-0-0)   ICN 201     -
TC 1043  Writing in Thai    3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  18(x/x-x-x)

Second Year/First Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IAC 201  Managerial Accounting  3(3/3-0-0)   IAC 103     -
IBA 201  Qualitative Business Analysis  3(3/3-0-0)       -      -
IEC 201  Micro Economics   3(3/3-0-0)       -      -
IMG 301  Human Resource Management 3(3/3-0-0)   IMG 101     -
IIB 201   International Business Management 3(3/3-0-0)       -      -
Elective Language 3 
(Select the same Language Group)
IEG 201  Communicative Business English I 3(2/2-1/2-0)   IEG  102     -
ICN 201  Reading and Writing in Chinese I 3(3/3-0-0)   ICN 101     -
TC 1023  Speaking in Thai   3(3/3-0-0)       -      -
     Total  18(x/x-x-x)
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Third Year/Second Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IBA 401  Business Research Methodology 3(3/3-0-0)   IST 212     -
IBC 302  Management of Information System 3(3/3-0-0)   IBC 101     -
IIB 301   Export and Import Management 3(3/3-0-0)       -      - 
IMG 418 Entrepreneurship and   3(3/3-0-0)   IMG 101     -
  New Venture with Innovation
IMG 401 Leadership    3(3/3-0-0)   IMG 101     -
……………  Major Electives (1)   3(3/3-0-0)       -      -    
……………  Free Electives (2)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  21(x/x-x-x)

Third Year/First Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IEP 303  Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)   IMG 101     -
IEP 315  Cross Cultural Management  3(3/3-0-0)       -      - 
IMG 303  Business  Ethics and  Corporate  3(3/3-0-0)       -      - 
  Social Responsibility
IFN 201  Business Finance   3(3/3-0-0)   IAC 103     -
IMK 303 Logistic and Supply Chain   3(3/3-0-0)       -      - 
  Management
…………… Free Elective (1)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  18(x/x-x-x)

Study Plan of 3 - 4  Year for Cooperative Education Group
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Fourth Year/First Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IMG 444 Cooperative Education   6(0-0-6/40)     ตามเงื่อนไข     -
     Total  6(x/x-x-x)

Fourth Year/Second Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IBA 402  Seminar in Business Management 3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
IEP 402  Small and Medium Enterprise in   3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
  ASEAN Community  and China   
IMG 402  Strategic Management   3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
IMG 411  Project Management and Evaluation 3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
……………  Major Electives (2)
……………  Major Electives (3)
     Total  18(x/x-x-x)
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Third Year/Second Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IBA 401  Business Research Methodology 3(3/3-0-0)   IST 212     -
IBC 302  Management of Information System 3(3/3-0-0)   IBC 101     -
IIB 301   Export and Import Management 3(3/3-0-0)       -      - 
IMG 418  Entrepreneurship and   3(3/3-0-0)   IMG 101     - 
  New Venture with Innovation
IMG 401  Leadership    3(3/3-0-0)   IMG 101     -
…………  Major Electives (2)   3(3/3-0-0)       -      - 

     Total  18(x/x-x-x)

Third Year/First Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IEP 303  Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)   IMG 101     -
IEP 315  Cross Cultural Management  3(3/3-0-0)       -      - 
IFN 201  Business Finance   3(3/3-0-0)   IAC 103     -    
IMG 303  Business Ethics and Corporate  3(3/3-0-0)       -      - 
  Social Responsibility
IMK 303  Logistic and Supply    3(3/3-0-0)       -      - 
  Chain Management
……………  Major Electives (1)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  18(x/x-x-x)

Study Plan of 3 - 4  Year for Work Field Group

Third Year/Summer Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต      Pre          Co

IMG 445  Field Work Practices   3(0-0-3/15)      ตามเงื่อนไข     -
     Total  3x/x-x-x)
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Fourth Year/Second Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IBA 402  Seminar in Business Management 3(3/3-0-0)     Senior Standing     - 
IMG 402  Strategic Management   3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
IEP 402  Small and Medium Enterprise  3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
  in ASEAN Community and China
………..  Free Electives (2)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  12(x/x-x-x)

Fourth Year/First Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IMG 411  Project Management and Evaluation 3(3/3-0-0)     Senior Standing     -
……………  Major Electives (3)   3(3/3-0-0)       -      - 
……………  Major Electives (4)   3(3/3-0-0)       -      - 
……………  Free Electives (1)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  12(x/x-x-x)

IEP 303  Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)   IMG 101     -
IEP 315  Cross Cultural Management  3(3/3-0-0)       -      - 
IFN 201  Business Finance   3(3/3-0-0)   IAC 103     -    
IMG 303  Business Ethics and Corporate  3(3/3-0-0)       -      - 
  Social Responsibility
IMK 303  Logistic and Supply    3(3/3-0-0)       -      - 
  Chain Management
……………  Major Electives (1)   3(3/3-0-0)       -      - 
     Total  18(x/x-x-x)
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คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    

 หลักสูตรการจัดการและการเปนผูประกอบการ   

1. อาจารยเจริญศักดิ์  แซจึง 
   • สต.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • M.Sc.(Information Technology for Manufacture)
     University of Warwick
2. อาจารยณธภร  ธรรมบุญวริศ 
   • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. อาจารยสาริยา  นุชอนงค 
   • วท.บ.(ศาสตรคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • MIT( Information Technology)
    ,Queensland University of Technology,Australia
4. อาจารยพีระพงษ เอื้อสุนทรวัฒนา 
   • B.S.(วิศวไฟฟา)Western Michigan University
   • M.S.(Computer Science)
    Western Michigan University
5. อาจารยมธุรส แซเตีย   
   • บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • บธ.ม.(การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง) 
     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1. อาจารยอรรถพล  ธรรมไพบูลย 
   • บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
   • M.Sc.(Marketing)Golden  Gate  University
2. อาจารยสุเมษ  เลิศจริยพร 
   • บธ.บ.(การตลาด)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • บธ.ม.(การจัดการตลาด)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. อาจารยกันตติกมาฐ  รัตนปริญญานุกูล 
   • บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ดร.พวงชมพู  โจนส 
   • ศศ.บ.(รัฐศาสตร)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • Ph.D.(Marketing)Victoria University of Technology

1. อาจารยสุภาวดี  คุมราษฎร
   • บธ.บ.(ธุรกิจระหวางประเทศ)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   • บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทส)มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2. อาจารยมธุรพจน  ศรีโพนทอง 
   • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
   • บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. อาจารยศิริวุฒิ  รุงเรือง 
   • บธ.บ.(ธุรกิจระหวางประเทศ)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรการตลาด   

 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. ผศ.จรรยา    ยอดนิล   คณบดี
   • บช.บ.(การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย 
   • บธ.ม.(การบัญชี) ม.หอการคาไทย
2. อาจารย ดร. วิชุตา   อยูยงค  รองคณบดี
   • วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • Ph.D. (Environmental Engineering) S
      chook of Engineering, 
      RMIT University, Australia
3. อาจารยสุภาวดี  คุมราษฎร  รองคณบดี
   • M.B.A. in International Business (Global M.B.A) 
      ม.หอการคาไทย 
   • บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
      ม.วลัยลักษณ 

1. อาจารย ดร.นุช  สัทธาฉัตรมงคล 
   • บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • บช.ม.(การบัญชีบริหาร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ.สุวรรณา  อินคลาย 
   • บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยสยาม
   • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. อาจารยบรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี 
   • บช.บ.(บัญชีการเงิน)มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
   • บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยสยาม
4. อาจารยทศพร  เลิศพิเชฐ 
   • บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • บช.ม.(การบัญชี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อาจารยสมนึก  อัศดรวิเศษ 
   • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • บธ.ม.(การเงิน)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. ผศ.สถาพร  ปนเจริญ 
   • บธ.บ.(ธุรกิจระหวางประเทศ)มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
   • พบ.ม.(องคการและการจัดการ)
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. อาจารยประนอม  ลอองนวล 
   • บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยสยาม
   • บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ดร.นันทวุฒิ  ครุธา 
   • บธ.บ.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร



62
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

หลักสูตรธุรกิจจีน   

หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล

4. อาจารยนราภรณ  ธรรมดี
   • B.A.(Business English)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   • M.B.A.(Business Administration)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1. ดร.อัญชลี  สมบูรณ 
   • BBE.(International Economics and Trade)
     University of International Business and Economics
   • M.A.(Callege of Chinese Language and Culture)
     BEIJING  NORMAL  UNIVERSITY
   • Ph.D (International and Trade)(Chinese Program) 
     University of International Business and Economics
2. อาจารยสุชาติ  วัฒกานนท 
   • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
3. อาจารยศักดิ์ชัย  รัตนปกรณ 
   • น.บ.(นิติศาสตร)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. ดร.มรกต  กำแพงเพชร 
   • ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • บธ.บ.(การเปนผูประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
   • ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ผศ.รุงฤดี  รัตนวิไล 
   • บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
   • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขไทยธรรมาธิราช

1. อาจารยณธภร  ธรรมบุญวริศ 
   • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. อาจารยสาริยา  นุชอนงค 
   • วท.บ.(ศาสตรคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • MIT( Information Technology),
    Queensland University of Technology,Australia
3. อาจารยมาริสสา  อินทรเกิด 
   • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยแมโจ
   • วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1. ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ 
   • ศศ.บ.(รัฐศาสตร)มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1      3(2/2-1/2-0)

 (Intermediate Accounting I) 

Prerequisite:  AC 1313 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจำแนกประเภท 

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สินทรัพยในงบการเงิน

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

 (Intermediate Accounting II) 

Prerequisite:  AC 1313 

         หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การ

บัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การจำแนก

ประเภท การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน 

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

 (Cost Accounting) 

Prerequisite:  AC 1313 

 แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีตนทุน บทบาทของการบัญชี

ตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุนตางๆ การจำแนก

ประเภทตนทุน การคำนวณตนทุนผลิตภัณฑ ระบบบัญชีท่ีใชบันทึกตนทุน วิธี

การบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชี

ตนทุนงานส่ังทำ ระบบตนทุนชวงการผลิต การบัญชีเก่ียวกับของเสีย การส้ิน

เปลือง งานท่ีบกพรอง เศษซาก การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑ

พลอยได การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม และระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

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

 (Advanced Accounting I) 

Prerequisite:  AC 1313 

          หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับ สำนักงานใหญ และสาขาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ นโยบายทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงทางการ

บัญชีและขอผิดพลาด การบัญชีธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชำระ สัญญาเชา 

การบัญชีสำหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน

AC 3303 การบัญชีบริหาร   3(2/2-1/2-0)

 (Managerial Accounting) 

Prerequisite:  AC 3203 

          แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร การจัดการสมัยใหมท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการบัญชีบริหาร การนำขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน กาควบคุม 

และการตัดสินใจของผูบริหาร วิธีการบัญชีตนทุนผันแปร และตนทุนรวม การ

วิเคราะหความสัมพันธ ตนทุน ปริมาณกำไร การกำหนดราคาขาย การ

วิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิด

ชอบ การกำหนดราคาโอน และการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

 (Financial Accounting) 

Prerequisite:  

None(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี วิธีการ

บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบ

กำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบัญชีเงินสด การบัญชีตั๋วเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบ

กระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

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

 (Principles of Accounting I) 

Prerequisite:  None 

 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) 

Prerequisite:  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) 

Prerequisite:  AC 1313  

          สภาพแวดลอมทางการเงินธุรกิจ เปาหมาย บทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการเงินทุน การ

วางแผนและพยากรณทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการ

ลงทุน มูลคาเงินตามเวลา การประเมินมูลคาหลักทรัพย งบลงทุน นโยบาย

การจายเงินปนผล ความลมเหลวของธุรกิจ 

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

 (Intermediate Accounting I) 

Prerequisite:  AC 1313 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจำแนกประเภท 

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สินทรัพยในงบการเงิน

64
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



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

 (Taxation II) 

Prerequisite:  AC 4113 

         ศึกษาแนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและ

คาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ 

เพื่อคำนวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการ

บัญชีใหเปนกำไรสุทธิทางภาษีอากร การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี

อากรประเภทตางๆ ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล การจัดทำรายงานทางภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษี

อากรประเภทตางๆ ความแตกตางระหวางการวางแผนภาษีอากรกับการ

หลีกเลี่ยงภาษีอากร

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

 (Seminar in Accounting) 

Prerequisite:  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) 

Prerequisite:  AC 2203 และ AC 2223 

  ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทาง

บัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ฐานขอมูลการ

ไดมาซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการ

บริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่

เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

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

 งบการเงิน

 (Financial Reporting and Statement Analysis)  

Prerequisite:  AC 2203 และ AC 2223   

          ศึกษาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงิน และ

ขอมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 

การนำเสนอรายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและขอกำหนดกฎหมาย ผลกระทบของการใชนโยบาย 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แตกตางกันที่มีตองบการเงิน การ

วิเคราะหงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบ เพื่อการตัดสินใจใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอฝายบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ

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

 (Auditing and Assurance Service) 

Prerequisite:  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)  

Prerequisite:  AC 1313 

          แนวความคิดท่ัวไปและองคประกอบเก่ียวกับการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายใน แนวความคิดพ้ืนฐาน

ของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร การจัดระบบงาน

ตามกระบวน การบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ

ภายในและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง หนาท่ีและความรับผิด

ชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเส่ียงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริหารความเส่ียง องคประกอบการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และการรายงานตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล

AC 4113 การภาษีอากร 1   3(3/3-0-0)

 (Taxation I) 

Prerequisite:  None

 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) 

Prerequisite:  AC 2203 และ AC 2223 

          หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัท

ยอย บริษัทรวม การบัญชีสำหรับกิจการรวมการงาน การจัดทำงบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำงบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบรูณ

65
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



BA 1503 หลักการตลาดสมัยใหม    3(3/3-0-0)

 (Principle of Modern Marketing)

 Prerequisite:  None

 ศึกษาแนวคิดหลักของการตลาด  บทบาทและความสำคัญของ

การตลาดที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ วิวัฒนาการและพัฒนาการทางการตลาด 

กิจกรรมและหนาที่ตางๆ ทางการตลาด  สิ่งแวดลอมทางการตลาดที่

เปลี่ยนแปลง กระบวนการบริหารการตลาด การแบงสวนตลาดเพื่อกำหนด

กลุมเปาหมายและวางตำแหนงทางการตลาด เขาใจระบบขอมูล

สารสนเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การกำหนดสวนประสมทางการตลาดอันประกอบดวยผลิตภัณฑ การตั้งราคา

การจัดจำหนายและการสงเสริมทางการตลาด  การวางแผนกลยุทธการตลาด

ที่เหมาะสมสำหรับแตละสวนประสม  เขาใจการประยุกตเทคโนโลยีสมัย

ใหมในกิจกรรมการตลาด สำหรับสังคมดิจิทัล รวมทั้งศึกษาจริยธรรมการ

ตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม

BA 2133 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0) 

 (International Business Management)

Prerequisite: None

 การศึกษาความหมาย ความสำคัญ บทบาทของการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

สภาพแวดลอมตอการทำธุรกิจระหวางประเทศ รูปแบบและกลยุทธการเขา

สูธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกิจระหวางประเทศในดาน

การตลาดระหวางประเทศ การผลิต การเงินระหวางประเทศ และการ

จัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลตอธุรกิจ

ระหวางประเทศ

BA 2163 การเงินธุรกิจ                      3(3/3-0-0)

 (Business Finance)

Prerequisite: BA1233

 ความสำคัญของการบริหารทางการเงิน  การวางแผนทางการ

เงิน   การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การตัดสินใจหาทางเลือกของการลงทุน

ดวยงบจายลงทุน   การจัดหาเงินทุนและการคำนวณหาคาของทุน  เทคนิค

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน  การวิเคราะหจุดคุมทุนและกำไรจากการ

เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน  การกำหนดนโยบายเงินปนผล ธุรกรรมการ

เงินดิจิทัล

BA 2513 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองคกรสมัยใหม   3(2/2-1/2-0)

              (Digital Technology for Contemporary Enterprise)

Prerequisite: None

 การนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในองคกรเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเขาถึงบริหารจัดการ การนำเสนอขอมูลเชิงภาพ รูปแบบการ

ดำเนินการแบบออนไลน เพื่อตอบสนองตอความตองการในภาคธุรกิจ และ

ภาคอุตสาหกรรม

BA 1023 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ                3(3/3-0-0)

 (Economic for Business)

Prerequisite: None

 ความสำคัญ แนวความคิด ภาพรวม และหลักการทั่วไปของ

เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ปญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ ปจจัยในการ

กำหนดอุปสงคและอุปทานสินคา ความยืดหยุน พฤติกรรมผูบริโภคและผู

ผลิต การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ 

รายไดประชาชาติ การเงินการคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ 

เงินเฟอ เงินฝด อัตราการแลกเปลี่ยน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การนำหลัก

เศรษฐศาสตรไปใชประโยชนเพื่อธุรกิจ

BA 1223 หลักการจัดการ   3(3/3-0-0)

 และการบริหารองคการสมัยใหม 

 (Principle of Management 

 and Modern Organization Management) 

Prerequisite:  None 

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการ

จัดการ โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ ประกอบดวยการวางแผน การ

จัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการบังคับบัญชา การ

ติดตอสื่อสาร การจูงใจและการควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล

ทางการบริหารธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม แนวโนมที่จะนำ

ไปสูการจัดการหลังนวสมัย และการบริหารองคการอยางมีจริยธรรม

BA 1233 หลักการบัญชี      3(3/3-0-0) 

 และภาษีอากรสำหรับผูประกอบธุรกิจ      

 (Principles Accounting 

 and Taxation for Entrepreneur)

Prerequisite:  None

 ความเปนมา  ความหมาย  วัตถุประสงคของการบัญชี และ

ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี  หลักการบัญชี  กรอบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน   การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการใหบริการ   

กิจการซื้อมาขายไป และกิจการอุตสาหกรรม  หลักเกณฑ  วิธีการประเมิน 

และการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากรสำหรับการประกอบ

ธุรกิจ  เชน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคา

เพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส  คุณธรรมและความ

รับผิดชอบขององคกรธุรกิจในจัดทำบัญชีและการเสียภาษี
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BA 3343 นวัตกรรม    3(3/3-0-0)     

 และการจัดการการเปลี่ยนแปลง                                   

 (Innovation and Change Management)

Prerequisite:  None

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

การบริหารงานและการตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงที ่ เก ิดข ึ ้น 

กระบวนการพัฒนาความคิด แนวทางการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การนำนวัตกรรมไปสูมูลคาเพิ่มของ

องคการ  การนำกระบวนการและแนวความคิดใหมไปปฏิบัติในองคการ

BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0) 

   (Principles of Logistics 

 and Supply Chain Management) 

Prerequisite:  None

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

ภาพรวมของธุรกิจในมุมมองของ  โซอุปทานตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และ

ปลายน้ำ หนาที่และองคประกอบหลักของการจัดการโลจิสติกส ผลกระทบ

ของเทคโนโลยีที่มีตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)

            (Digital Business Transformation)

Prerequisite: None

 คุณลักษณะของธุรกิจสมัยใหม สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของตนทุนและรายได องคประกอบในการสงเสริม

การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล องคกรและบริการแบบเรงดวน ระดับและระยะ

เวลาของการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งที่ไมมีตัวตน 

เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการใชงานในรูปแบบตางๆ 

BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ                  3(3/3-0-0)

 (Strategic Management) 

Prerequisite: BA 1223

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 

การวางแผนกลยุทธ การดำเนินกลยุทธบทบาทของผูจัดการในฐานะผู

ดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ ทั้งนี้จะศึกษา

จากกรณีศึกษาและตัวอยางกลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษา

ถึงนโยบายดานๆ ทั้งดานการเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การผลิตและการดำเนินงาน และการควบคุมธุรกิจ การบริหารความขัดแยง

และการเจรจาตอรอง การบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤติ

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

 (Quantitative Analysis)

Prerequisite:  None

           ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

ตัวแบบกำหนดการเชิงเสน การวิเคราะหโครง ขายงาน ตัวแบบการขนสง 

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ และการจำลองสถานการณ รวมทั้ง

ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจ

ทางธุรกิจ

BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ  3(3/3-0-0)

 (Production and Operation management)

Prerequisite: None

 แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริการอุตสาหกรรม การ

ผลิตและการดำเนินงานโดยการพยากรณ การจัดตารางเวลาการผลิต การ

วางแผนกำลังการผลิตและการผลิตรวม การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้งและ

การวางผังโรงงาน การบริหารสินคาคงเหลือ การวางแผนความตองการ

วัสดุ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ หลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร การประยุกตใชในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ การวิเคราะหขายงาน  ตัวแบบการตัดสินใจ  ตัวแบบกำหนดการ

เชิงเสน  ตัวแบบการขนสงและการมอบหมาย                

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

 (Enterprise Information Systems)

Prerequisite:  None

 แนวคิดการทำงานเปนระบบ ระบบของวิสาหกิจ และกิจกรรม

ทางธุรกิจ องคประกอบและการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศสำหรับธุรกิจ การใชระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการ

จัดการธุรกิจ และขอไดเปรียบการแขงขัน แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

(E-business) และเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ                    3(3/3-0-0) 

 (Managerial Accounting)

Prerequisite:  None

 ความหมาย วัตถุประสงค ลักษณะของขอมูล ความแตกตาง

ระหวางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัด

ทำงบกระแสเงินสด แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน การบัญชีตนทุนรวมและ

ตนทุนผันแปร  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน-ปริมาณ-กำไร 

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม การกำหนดราคาขายตามตนทุน   การนำ

ขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงาน และการตัดสินใจ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการจัดทำงบประมาณ
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CB 2053 สื่อดิจิทัลกับการสรางธุรกิจไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Digital Media for Thai-Chinese Business)

Prerequisite: Nones

 เรียนรูสื่อดิจิทัลจีน ตลาดจีนในยุคดิจิทัล กลไกตลาด สินคาและ

บริการดิจิทัล เทคนิคและเครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใน

ยุคดิจิทัล ทักษะการใชสื่อดิจิทัลในรูปแบบตาง ๆ ที่แพรหลาย เครือขาย

สังคมออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจีน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในรูปแบบแพลทฟอรมออนไลน อีคอมเมิรซ การ

ออกแบบ คัดเลือกสินคา ชองทางการจัดจำหนายในยุคการคาแบบดิจิทัล 

การใชเครื่องมือทางการจัดการและการตลาด การสรางเนื้อหา ออกแบบ

สื่อ ใชสื่อดิจิทัลในการทำการตลาดและการขายผานออนไลน การประเมิน

ผลการดำเนินการธุรกิจ และปญหาตาง ๆ วิธีการแกปญหาเพื่อใหธุรกิจ

สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 2063 SMEs ไทย-จีน    3(3/3-0-0)

 (Small and Medium Enterprises in Thai – Chinese)

Prerequisite: None 

 เรียนรูแนวคิดและหลักการของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ยอม ภาพรวมของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและยอมของไทยและจีน 

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน  การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย-จีน การลงทุน การเงิน 

การดำเนินงาน การตลาด การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความ

สัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานของรัฐบาลไทย-จีน การประเมินผลการ

ดำเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตาง ๆ ของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อใหธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในจีน สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

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

 (Communication System

 and Negotiation for Chinese Business)

Prerequisite: CN 1023

 เรียนรูการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการเจรจาตอรองทาง

ธุรกิจการเตรียมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคใน

การเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติที่มี

ตอการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจในจีน ตัวอยางของการสื่อสารและการ

เจรจาธุรกิจของจีน การแกปญหาและกรณีศึกษา

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ในที่ทำงาน

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได  3(3/3-0-0)   

 และการบริหารโครงการ

 (Feasibility Study and Project Management)

Prerequisite: None

 เหตุผลและความจำเปนในการบริหารและประเมินโครงการ 

วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนละการควบคุมโครงการ ทั้งในเชิง

เทคนิค ปจจัย เวลา และคาใชจาย การพิจารณาการใชและจัดสรร

ทรัพยากร วิเคราะหความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ การตลาด การ

ผลิต การบริการ และการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะหความ

เสี่ยงของโครงการ การประเมินสัมฤทธิผลและผลกระทบ การบริหารองคกร

โครงการ ทีมงานและความสัมพันธกับองคการแม การคัดเลือกบุคลากร

โครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ

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

 (Business Research) 

Prerequisite:  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4123 ระเบียบวิจัยธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Research Methodology in Business)

Prerequisite: ST 2143

 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการวิจัยธุรกิจในภาคทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ การกำหนดขอปญหาการวิจัย การกำหนดสมมติฐาน เครื่องมือและ

การออกแบบเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนขอเสนอ

โครงการ การวิเคราะหขอมูลประมวลผลและแปลความหมายขอมูล การจัด

ทำรายงานเพื่อนำเสนอขอมูลที่ไดมาชวยในการตัดสินใจไดถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณทางการวิจัย

CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของจีน 3(3/3-0-0)

 (Market and Consumer Behavior of China)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดทางการตลาดของจีน ความสำคัญของตลาดจีนตอ

ธุรกิจ ผูบริโภคและสังคม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกิจรวมกับชาวจีน พฤติกรรมผูบริโภคของจีน ปจจัยภายนอกและภายใน

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค การ

วางแผนและกำหนดกลยุทธ การเขาสูตลาดจีน สวนประสมการตลาด การ

สรางความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน
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CB 4103 การบริหารโครงการธุรกิจจีน  3(3/3-0-0)

             (Project Management) 

Prerequisite: None

 เรียนรูแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ หนาที่ตาง ๆ

 ในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การทำงบประมาณโครงการ 

การจัดตารางเวลาโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการและ

การประเมินโครงการ การจัดสรรทรัพยากร หลักการเขียนโครงการ การ

สรางแผนงานดวยตารางปฏิบัติงาน เชน ตารางปฏิบัติการของ GANTT, 

PERT และ CPM การใช project Management Software สำหรับการ

บริหารโครงการ ใหนักศึกษาฝกการบริหารโครงการธุรกิจจีน

CB 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

       และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 16 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

CB 4563  เศรษฐกิจสรางสรรค  3(3/3-0-0)

 (Creative Economy)

Prerequisite: None

 เรียนรูการสรางแนวความคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา 

วิวัฒนาการแนวความคิดและเศรษฐกิจสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

การจัดการความรู การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสินคาไทยดวยภูมิปญญาและ

เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวจีนอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสรางสรรค การ

แกปญหาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน

CB 4903 โครงงานดานธุรกิจจีน  3(0-0-3/15)

 (Special Project in Chinese Business)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การจัดทำโครงงานพิเศษโดยการคนควาขอมูลปญหาที่เกี่ยวของ

และนำมาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาภายใตการเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารรายวิชาโดยมีอาจารยที่ปรึกษากำกับดูและติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ

CB 3243 การจัดการธุรกิจนำเขาสงออก  3(3/3-0-0)

 และการขนสงไทย-จีน

 (Export-Import Business 

 and Logistics Management in Thai-Chinese)  

Prerequisite: None 

 เรียนรูการวางแผนและวิธีการนำเขา-สงออกสินคาจากไทย

ไปจีน และจากจีนมายังไทยดวยระบบการจัดการ โลจิสติกสระหวางไทย

และจีน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเพื่อการจัดการโลจิสติกส

ระหวางไทยและจีน การหาตลาดเพื่อการนำเขาและสงออกสินคา การ

พัฒนาผลิตภัณฑ การตั้งราคา การสงเสริมการตลาดของสินคาเพื่อการสง

ออก  พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชนในการสงออกและนำเขาสินคาจาก

ไทยไปจีน และจากจีนมาไทย เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินระหวางประเทศ 

บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการสงออกและนำเขาระหวางไทยจีน

CB 3123 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Basic Chinese Business Translation) 

Prerequisite: CN 2013

 เรียนรูหลักการแปลภาษาเบื้องตน การแปลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับดานธุรกิจในระดับคำ วลี ประโยคและขอความ จากภาษาจีนเปนภาษา

ไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน

CB 3303  เศรษฐกิจการคาและการลงทุนไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Economic, Trade and Investment 

 in Thai - Chinese)

Prerequisite: None

 เรียนรูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนแยก

ตามแตละภูมิภาคของจีน ภูมิศาสตรกายภาพของจีนเชิงธุรกิจ โครงสราง

เศรษฐกิจ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน 

ตลอดจนปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความ สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ

จีน การทำการคาระหวางไทย-จีน

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

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดและกระบวนการการจัดการกลยุทธ การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก วิเคราะหสภาพการแขงขันของ

อุตสาหกรรม และการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคทางธุรกิจ กลยุทธสำหรับการ

แขงขันในตลาดจีน การสรางองคกรที่มีขีดความสามารถสำหรับการแขงขัน

ในตลาดจีน และการสงเสริมกลยุทธไปสูความสำเร็จดวยการจัดการการ

ดำเนินงานภายในองคกร วัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนำในการดำเนินการ

กลยุทธที่ดี กรณีศึกษาจากบริษัทธุรกิจจีน วิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสิน

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

     (Business Reading and Writing in Chinese)

Prerequisite: CN 2013

 พัฒนาทักษะการอาน เพื่อเขาใจความหมายและจับประเด็น

สำคัญของบทความและเอกสารเชิงธุรกิจ ทักษะการเขียนขอความเชิงธุรกิจ

เบื้องตน เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสโตตอบ 

การเสนอราคา การตอรองราคา การจองและสั่งซื้อสินคา เปนตน

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

 (Current Chinese Economy)

Prerequisite: None

 เรียนรูลักษณะเศรษฐกิจจีน 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)

Prerequisite: None

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรม

ประมวลผลคำ  โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ

งาน  โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล  โปรแกรมสำหรับการพัฒนา

เว็บเพจ  การประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน  หลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในการใชงาน

DB 2003 ตรรกะและอัลกอริทึม    3(3/3-0-0)

            (Logic and algorithm)

Prerequisite: None

 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การใชตรรกะ

ในการวิเคราะหเพื่อแกปญหา การออกแบบอัลกอริทึม รวมทั้งการเลือกใช

งานและประยุกตใชงานใหเหมาะสม

DB 2013 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    3(3/3-0-0)

            (Systems Analysis and Design)

Prerequisite: None 

 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบ  การวางแผนและการคัดเลือก

ระบบ  การวิเคราะหระบบ  การสรางแบบจำลองกระบวนการ  การสราง

แบบจำลองขอมูล  การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบและการนำระบบ

ไปใชงาน 

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

 (Chinese  in Daily Life) 

Prerequisite: None

 พัฒนาทักษะการฟง 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         

          เรียนรูคำศัพทพื้นฐานที่ใชในธุรกิจ รวมทั้งการฝกการใชภาษาจีน

โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีน รูปแบบประโยค

คำถามและประโยคบอกเลา บทสนทนาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

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

 (Business Chinese 2)

Prerequisite: CN 1023

           เรียนรูคำศัพท บทสนทนา และโครงสรางประโยคภาษาจีนเชิง

ธุรกิจระดับกลาง การใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการสมัครงาน การสื่อสารทางธุรกิจ การสอบถามราคา โครงสราง

องคกรขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจ ผลิตภัณฑสินคา รูปแบบการขนสง

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

 (Chinese Business Communication)

Prerequisite: CN 2013

          พัฒนาทักษะการฟงภาษาจีนเพื่อจับประเด็นสำคัญ และการพูด

ภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสารในเชิงธุรกิจในสถานการณตาง ๆ ฝกการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจโดยใชประโยคหรือบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจาก

สถานการณจำลองและรูปแบบเอกสารที่ใชในการติดตอธุรกิจ

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

 (Basic Chinese Conversation for Business)

Prerequisite : None

 เรียนรูคำศัพทและสำนวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ  ทักษะการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การพูด

คุยตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูดสรุปความ การฝกฝนโดยใช

ประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ จากสถานการณจำลอง
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DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Seminar on digital business)

Prerequisite: Senior Standing  นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 การศึกษา วิเคราะห อภิปราย และสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและ

แนวโนมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแปลงรูปธุรกิจสูธุรกิจดิจิทัล โดยเนน

การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และภาคธุรกิจ จากทั้งเอกสาร สื่อ

ตาง ๆ และผูทรงคุณวุฒิ

DB 4003 ปญญาประดิษฐเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Business for Intelligence Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การ

เรียนรูเชิงลึกและการประยุกตใช  การรับรูและการมองเห็นของ

คอมพิวเตอร  การจำแนกประเภทรูปภาพและการตรวจจับวัตถุ การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกตใช วิทยาการหุนยนต  ปญญา

ประดิษฐสำหรับธุรกิจ

 

DB 4013 การประมวลผลบนคลาวด  3(3/3-0-0)

 เพื่อธุรกิจดิจิทัล 

 (Cloud computing for digital business)

Prerequisite: None

 ประเภท คุณลักษณะ และสถาปตยกรรมรูปแบบตางๆ ของคลา

วด เทคโนโลยีที่ใชสำหรับการประมวลผลแบบคลาวดทั้งในมุมของผูให

บริการและผูใชบริการ ความมั่นคงปลอดภัย ประโยชนของการประมวลผล

แบบคลาวดที่มีตอธุรกิจ

DB 4023 เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(3/3-0-0)

 (Blockchain technology for digital business)

Prerequisite: None

 แนวคิดของการนำบล็อคเชนเขามาใชในการทำงานขององคกร 

เชนภาคการเงินการธนาคาร  แนวคิดสกุลเงินดิจิทัล บทบาทของ

เทคโนโลยีบล็อคเชนในการขับเคลื่อนองคกรในยุคดิจิทัล การพัฒนาและ

ประยุกตใชงานบล็อคเชนในองคกร

DB 4033 ธุรกิจอัจฉริยะ    3(3/3-0-0)

            (Business Intelligence)

Prerequisite: None

 หลักการธุรกิจอัจฉริยะ ความตองการสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ การ

ทำงานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ 

การวิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การสนับสนุนการ

ตัดสินใจ และการผสมผสานเชิงธุรกิจในระดับปฏิบัติการ กลวิธี และ

กลยุทธ

DB 3003 การจัดการฐานขอมูล  3(2/2-1/2-0)  

 (Database management)

Prerequisite: None

 ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล โดยกลาวถึงเทคโนโลยีฐาน

ขอมูลในปจจุบัน การประยุกตใชงาน การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ และ NoSQL การเขียนภาษาสอบถาม การดูแลฐานขอมูล การ

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูล และการขยายปริมาณบรรจุของฐาน

ขอมูล

DB 3013 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น   3(2/2-1/2-0)   

 (Applications Development)                                          

Prerequisite: None

 หลักและแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใชในการสนับสนุน

ทำงานขององคกร วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การ

วางแผน การออกแบบ การพัฒนา การตรวจสอบ การเริ่มใชงาน และการ

วัดผลแอปพลิเคชัน

     

DB 3023 ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

             (Information Systems in Digital Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยขอมูล  ระบบการจัดการหวงโซ

อุปทานดิจิทัล  การจัดการความสัมพันธและประสบการณลูกคา ระบบการ

วางแผนทรัพยากรองคกร  การผนวกความสามารถระหวางเทคโนโลยี

อัจฉริยะเขากับระบบสารสนเทศ  

 

DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(2/2-1/2-0)  

 (Data Science in Digital Business)

Prerequisite: None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูล ความสำคัญและที่มา

ของวิทยาศาสตรขอมูล การบูรณาการของความรู การเชื่อมโยงศาสตร

ตางๆ เขาดวยกัน กระบวนการในการประยุกตการใชงานโดยใชหลักของ

วิทยาศาสตรขอมูล ประกอบดวย การนำเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

การแสดงภาพขอมูล ประสิทธิภาพของวิทยาศาสตรขอมูลสำหรับธุรกิจ

DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3/3-0-0)

 เชิงพาณิชย

 (Commercial Product Design Process)

Prerequisite: None

 แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ มุงเนนการประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีความ

สัมพันธกับวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนำไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย
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DB 4093 การตลาดดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 (Digital marketing) 

Prerequisite: None

 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในการดำเนินกลยุทธทางการ

ตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผานสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ  

การนำสื่อดิจิทัลมาเปนชองทางในการการเขาถึง ติดตอ โตตอบ เรียนรู

พฤติกรรมผูบริโภค และสรางความสัมพันธกับผูบริโภค การสรางชอง

ทางการจำหนายสินคาดวยสื่อดิจิทัล รวมทั้งการประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมการตลาดโดยประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการประเมินผลการดำเนิน

งาน

DB 4103 สื่อสังคมเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 (Social media for Digital Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดสื่อสังคมในธุรกิจ  กลยุทธและการวางแผนสื่อสังคมใน

ธุรกิจ  สื่อสังคมสำหรับชุมชน  สื่อสังคมเผยแพรเนื้อหา  สื่อสังคมบันเทิง  

สื่อสังคมการคา  การจัดการขอมูลสื่อสังคม  กรณีศึกษาของสื่อสังคมใน

ธุรกิจ

DB 4113 การบริหารโครงการเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(3/3-0-0)

             (Project Management for Digital Business)

Prerequisite: None

 บทบาทแนวความคิดของเทคโนโลยีสมัยใหมในองคกร การ

จัดการองคกรแบบเรงดวน การบริหารโครงการ การวางแผนและการจัด

ตารางงาน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการทำโครงการ ปญหา

และอุปสรรคในการจัดการโครงการ เทคนิคในการบริหารงานโครงการที่ใช

ในยุคดิจิทัล

DB 4123 การจัดการเทคโนโลยี   3(3/3-0-0)

 เพื่อเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดลอม                                         

             (Technology Management 

 for Productivity and Environment)

Prerequisite: None  

 แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต เทคนิค โดยเครื่อง

มือพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงระบบการผลิตทั้งองคกร สราง

มูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช การจัดการสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน

DB 4043 การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Product Design)

Prerequisite: None

 หลักการและการใชงานสวนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร  และประสบการณของผูใชผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การสรางตนแบบสวนปฏิสัมพันธ

ของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  และการประเมินผล

 

DB 4053 การพัฒนางานมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)

 (Multimedia Application Development)

Prerequisite: None

 องคประกอบของมัลติมีเดีย ซอฟตแวร และมาตรฐานอุปกรณที่

ใชในงานมัลติมีเดีย ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบมัลติมีเดีย 

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลงานมัลติมีเดีย และการประยุกต ใช

ซอฟตแวรมัลติมีเดียเบื้องตน

DB 4063 สถาปตยกรรมองคกร  3(3/3-0-0)

 (Enterprise Architecture)

Prerequisite: None

 แนวคิดของสถาปตยกรรมองคกร การออกแบบองคกร การบู

รณาการองคกร การวิเคราะหระบบนิเวศของธุรกิจดิจิทัล การจัดวาง

กลยุทธของธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลใหเขากับระบบนิเวศของขององคกร

DB 4073 ความมั่นคงทางไซเบอร  3(3/3-0-0) 

             (Cyber Security) 

Prerequisite: None

 หลักการเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร การบุกรุก การโจรกรรม

ขอมูลทางคอมพิวเตอร ลักษณะของความเสียหาย ชองโหวของทรัพยากร

สารสนเทศ การสรางความมั่นคงทางไซเบอร การบริหารความเสี่ยง การ

วางแผนความมั่งคงทางไซเบอร จริยธรรมนักคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร มาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัย (ISO27001)

DB 4083 การจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 และการเปนผูประกอบการดิจิทัล

             (Management and Digital entrepreneur)

Prerequisite: None

 การสรางผูประกอบการสมัยใหม  การใชนวัติกรรมทางดิจิทัลสู

มูลคาทางการตลาด การลงทุน และการบริหารธุรกิจสตารทอัพ ธุรกิจ

แพลตฟอรม และการใชทรัพยากรแหลงใหญ การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา และการพัฒนาประสบการณของลูกคา
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DB 4183 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจดิจิทัล 3(2/2-1/2-0)

 (Workshop in Digital Business)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจดิจิทัล เพื่อใหไดทักษะ

มาตรฐานสากลทางดานธุรกิจดิจิทัล

DB 4203  การฝกงานทางธุรกิจดิจิทัล   3(0-0-3/15)  

 (Internship in Digital Business)

Prerequisite: Senior Standing   นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อเรียนรู

กระบวนการทำงานขององคกร และการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ

ทำงานขององคกร

DB 4213  สหกิจศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล  6(0-0-6/40)

  (Co-operative Education in Digital Business)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 นักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย

ปฏิบัติงานจริงในองคกรธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู

ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

 (Introduction to Economics) 

Prerequisite: None 

 เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสำคัญ และมีความรูความเขาใจแนว

ความคิดภาพรวม และหลักการทั่วไปเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาค 

และมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกำหนดอุปสงค และ

อุปทานสินคา พฤติกรรมผูบริโภคและผูผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต

ในตลาดแขงขันสมบูรณและ ไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน การ

คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ

EG 5233 การฟง-การพูด   3(3/3-0-0)

 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

             (English Listening – Speaking for Professional)

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนำเสนอในที่ประชุมและการ

อภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจับใจความ และสำนวนที่ใชใน

ธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการ

ดำเนินวิชาชีพ

DB 4133 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3/3-0-0)

 เพื่อสังคมดิจิทัล

 (Energy and Environment for Digital Society)

Prerequisite: None 

 หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจในยุค

ดิจิทัล วิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการ

ปองกันแกไขปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายที่

เกี่ยวของทางธุรกิจ

DB 4143 การควบคุมคุณภาพ   3(3/3-0-0)

 เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม    

            (Quality Control for Modern Industry)

Prerequisite: None

 แนวคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การ

จัดการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การตรวจ

สอบทางคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ

DB 4153 โครงงานพิเศษ   3(0-3/9-0-0)

 (Special Project)

Prerequisite: Senior Standing 

 การออกแบบงานทางธุรกิจดิจิทัลที่สามารถนำไปประยุกตใชกับ

ธุรกิจดิจิทัล โดยการนำความรูที่ไดจากหลักสูตรมาประยุกต  มีการนำเสนอ

โครงรางงาน การวิเคราะหงานและออกแบบงานที่เปนรูปธรรม พรอมจัดทำ

ตนแบบหรือโมเดล และพัฒนางานออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจน พรอม

ประเมินความเหมาะสมของงาน

DB 4163 การศึกษา    3(3/3-0-0)

 เฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 1              

 (Selected Topic in Digital Business 1)

Prerequisite:  นักศึกษาชั้นปสุดทาย

      การศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจดิจิทัล

DB 4173 การศึกษา    3(3/3-0-0)

 เฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 2 

            (Selected Topic in Digital Business 2)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

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

 และขนาดยอม   

 (Small and Medium Enterprise Management)

Prerequisite:  None

        ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดยอม การบริหารงานและ

ปญหาที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติ

งาน โครงสรางของตลาดและการดำเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ

-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา

ความสัมพันธของสวนตางๆ เชน การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากร

มนุษย การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การ

ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในประเทศไทย

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

 และการจัดการตราสินคา  

             (New Venture Creation and Brand Management)

Prerequisite:  None

 ศึกษาแนวถึงแนวทางในการสรางผูประกอบการที่มีแนวคิดอยาง

เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจใหมอยางครบกระบวนการ ตั้งแตความรูพื้น

ฐานทางธุรกิจของผูบริหาร การนำความรูมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการกับธุรกิจใหม รวมถึงการจัดการตราสินคา วิเคราะหกรณีศึกษาธุรกิจ

ใหมที่กำลังไดรับความสนใจในปจจุบัน การมองหาความตองการของผู

บริโภค การมองหาตลาดเฉพาะกลุมที่มีความเหมาะสมกับสินคาหรือบริการ

ที่ผลิตขึ้นมา การดำเนินธุรกิจเพื่อความอยูรอดและยั่งยืนในอนาคต ตลอด

จนสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑหรือบริการใหเกิดขึ้น และเปนที่

ตองการของตลาดอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศและตางประเทศ

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

 ในการประกอบการ

 (Entrepreneur Risk Management)

Prerequisite:  None

        ลักษณะและประเภทของความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบของความ

เสียหายที่มีผลตอการดำเนินงานของธุรกิจ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ มาตรฐานความเสี่ยงระดับสากล การวัดระดับของความเสี่ยง

ที่ยอมรับได การปองกันและการควบคุมความเสี่ยง การใชกรณีศึกษาเพื่อ

เปนแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงของธุรกิจ

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

 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

 (English Reading-Writing   for Professional) 

Prerequisite: GE 1063 

          ฝกการเขียนจดหมายตอบโตทางธุรกิจ จดหมายอิเลคทรอนิคส การ

เขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของ

หนวยงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน การเขียน

รายงาน การอานจับใจความจากตำรา วารสาร และบทความ ทักษะในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพ

EP 3003  พื้นฐานการเปนผูประกอบการ   3(3/3-0-0) 

 และสรางธุรกิจใหม    

             (Fundamental Entrepreneurship 

 and New Venture Creation)

Prerequisite:  None

 แนวคิดและความรูเบื้องตนของการเปนผูประกอบการ แนวคิด

คานิยมและความรูเบื้องตนของการเปนผู ประกอบการ คุณลักษณะและ

การกลั่นกรองความสามารถในการเปนผูประกอบการ ปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการเปนผูประกอบการ ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การคนหาโอกาส และความคิดสรางสรรคในการประกอบธุรกิจใหมดวย

กระบวนการในการกอใหเกิดนวัตกรรมสรางธุรกิจใหมและการมีจิตวิญญาณ

แหงการเปนผูประกอบการทั้งภายในและภายนอกองคการ

EP 3013  การพัฒนาความคิด   3(3/3-0-0)

 การเปนผูประกอบการและสรางสรรคนวัตกรรม                  

            (Entrepreneurship Concept Development 

 and Innovation Creation)

Prerequisite:  None

         ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมซึ่งมีผลกระทบตอ

ชีวิตในปจจุบันของบุคคลและองคการ การใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 

การสรางจิตวิญญาณในการเปนผูบุกเบิก และผูที่สามารถดำเนินงานได

อยางประสบความ สำเร็จ การฝกปฏิบัติโดยการใหความรูในเรื่องความคิด

สรางสรรค รูปแบบ และกระบวนการในการกอใหเกิดความคิดสรางสรรค 

เทคนิคในการคิดแบบวิเคราะหและแกปญหาระดับบุคคล องคกร และ

ชุมชน
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EP 4203 การวางแผนกลยุทธ   3(3/3-0-0)

 และฝกปฏิบัติเชิงธุรกิจ 

            (Strategic Planning and Business Simulation)

Prerequisite:  None

 การฝกภาคปฏิบัติโดยการนำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธที่ไดวางแผนไป

ใชในสถานการณจริง โดยการจัดตั้งเปนผูประกอบการธุรกิจคนเดียว หรือ

จัดตั้งเปนบริษัทจำลอง โดยเปนการดำเนินธุรกิจภายใตการดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษา

EP 4213 การจัดการธุรกิจอีสปอรต  3(3/3-0-0)

              (E-Sport Business Management)

Prerequisite:  None

 ลักษณะของธุรกิจเกมสและอีสปอรต การสรางผูประกอบการที่

เล็งเห็นโอกาสตอยอดธุรกิจจากความเชี่ยวชาญดานเกมสและอีสปอรต การ

วิเคราะหอุตสาหกรรมเกมออนไลน การออกแบบสินคาและบริการดานอีส

ปอรต ตลอดจนวางแผนการตลาดไดตรงตามความตองการของลูกคา

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

 (Thai Language and Communication) 

Prerequisite: None 

 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) 

Prerequisite: None 

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

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

 (English for Communication II)  

Prerequisite: GE 1053  

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

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

 (Entrepreneur  Management)

Prerequisite:  None

 ความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับการจัดการ คุณลักษณะ

ของผูจัดการที่มีแนวคิดและการจัดการเชิงประกอบการ บทบาทของ

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

ศึกษาแนวคิด ประสบการณ ปญหาและความทายทายและตัวอยางที่ดีของ

การจัดการเชิงประกอบการภายในองคกรขนาดใหญ ตลอดจนศึกษาถึง

ความแตกตางระหวางการจัดการเชิงประกอบการของเจาของคนเดียวกับ

การจัดการเชิงประกอบการในองคการขนาดใหญ

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

 (Family Entrepreneur Management)

Prerequisite:  None

 องคประกอบและการจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและ

ความแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวและธุรกิจทั่วไป ทฤษฎีทาง

วัฒนธรรม ขั้นตอนและวิวัฒนาการโครงสรางของครอบครัว การจัดการ

ความขัดแยง การสรางความ สัมพันธ การจัดองคการ การสงผานและการ

ถายโอนอำนาจ และการวางแผนกลยุทธของธุรกิจครอบครัวเพื่อรองรับการ

เจริญเติบโต และสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

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

 (Modern Service Business Management)

Prerequisite:  None

 ความรูเบื้องตนและภาพรวมของธุรกิจบริการยุคใหม สภาพ

แวดลอมของธุรกิจบริการในยุคดิจิทัล รูปแบบธุรกิจบริการในยุคปจจุบันที่

นาสนใจ การจัดการธุรกิจบริการยุคใหม การจัดการทรัพยากรมนุษยและ

การสรางจิตสำนึกในการบริการสำหรับธุรกิจในยุคปจจุบัน

EP 4133 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจดิจิทัล 3(3/3-0-0)

 (Electronic Commerce and Digital Business)

Prerequisite:  None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิจ

ดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบธุรกิจที่

สอดคลองกับเทคโนโลยี ซึ่งมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มที่ ตลอดจนมีทักษะและความชำนาญในการนำเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อพัฒนาสรางสรรคธุรกิจ และการคาออนไลนอยาง

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

 (Information Technology and Learning) 

Prerequisite: None 

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม

ประยุกตในการสืบคนขอมูล  การแสวงหาความรู  การสื่อสารและการแลก

เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและแหลง

ขอมูลเพื่อการเรียนรู  คุณธรรม  จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)

             (Chinese Studies)

Prerequisite: None

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

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

 แบบองครวม  

 (Holistic Health Care) 

Prerequisite: None 

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง

สุขภาพแบบองครวม

GE 2102 เพศวิถีศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Intercultural Communication 

Prerequisite:  None

 ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละ

ชวงวัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน

บุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่

สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรู

เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายและความ

เสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

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

 (Worldviews and Ways of Life) 

Prerequisite:  None 

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มี

ตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและ

ของโลก

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

 (Psychology for Living) 

Prerequisite:  None 

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของ

ตน  ความเขาใจผูอื่น  การสรางความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ

ดำรงชีวิต  เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  การ

จัดการกับปญหา  และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก  2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events) 

Prerequisite:  None 

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความ

รวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

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

 (Life and Sufficiency Economy) 

Prerequisite: None 

 ความเปนมา  และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชฯ  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  

ครอบครัว  และชุมชน  แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตาม

แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ  การ

ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 (Thai culture and wisdom) 

Prerequisite:  None

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น

คุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ

การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม   2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

Prerequisite:   None

 ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิด

ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย  ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ

สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง 

บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

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

 (Leadership and Management)

Prerequisite:    None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณ

าการ  กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะ

ทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น

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

 (Humans and Environments)

Prerequisite: None

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ปญหา

และผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

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

 (Chinese for Communication) 

Prerequisite: None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)  

 สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษา

จีนในสถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน  ความรูดานไวยากรณ

เบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Asean Studies)

Prerequisite:    None

 พัฒนาการของอาเซียน  ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน  

โอกาส  ผลกระทบ  และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา

หลัก  ดานความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม    2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

Prerequisite:  None     

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ  ความสำคัญของธุรกิจ  พื้นฐานความ

รูทางธุรกิจ  ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ

เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอม  โดย

การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

      

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

 (Learning Skills in Higher Education)

Prerequisite:    None

 ความสำคัญของทักษะการเรียน  คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สำเร็จในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ที่ดีตอการเรียน  การตั้งเปาหมายในการเรียน  การวางแผนการเรียนและ

การบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน  การจดบันทึกคำบรรยาย  การ

อาน  การเตรียมตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21

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

 (Aesthetic for Life)

Prerequisite: None

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

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

 (Human Resource Development)

Prerequisite:  HR 2113

 แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคนิค

และวิธีการในการสรางความรูความสามารถโดยการกำหนดสวนผสมในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการฝกอบรม การศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติในการบริหารและจัดการฝกอบรม การหาความ

จำเปน การสรางและพัฒนาหลักสูตร การกำหนดเนื้อหาและการประเมิน

ผลการฝกอบรม การพัฒนาสายอาชีพและแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

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

 (Performance  Appraisal) 

Prerequisite:  HR 2113

 แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่อง

มือหลักที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลและการนำผล

การปฏิบัติงานไปใชประโยชน รวมถึงปญหาและขอควรคำนึงในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

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

 (Labor  Relations  Management)

Prerequisite:  HR 2113

       ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางนายจางและ

ลูกจาง สภาพการจาง วิวัฒนาการ ลักษณะ   และทฤษฎีของ

สหภาพแรงงาน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาท

แรงงาน  การกระทำอันไมเปนธรรม  ปญหาแรงงานที่กระทบตอฝาย

บริหาร รวมทั้งวิธีการบริหารแรงงาน  โดยยึดหลัก จริยธรรมในการบริหาร  

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง

HR 3253 การบริหารคาตอบแทน                 3(3/3-0-0)

 (Compensation  Management)

Prerequisite:  HR 2113

 การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน  โครงสรางคาจาง และเงิน

เดือน  การสำรวจคาจางและเงินเดือน  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจายคา

จางและเงินเดือน  ทฤษฎีคาจาง  กฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทน  รวมถึง

จริยธรรมในการบริหารคาตอบแทน

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

 (Intercultural Communication

Prerequisite:  None

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญของการตระหนักถึงวัฒนธรรม

ที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา 2(2/2-0-0)       

 ในชีวิตประจำวัน                                                                         

 (Systematic Thinking and Problem Solving 

 in Daily Life)

Prerequisite:    None

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิด

เชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการ

วิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

กลุมวิชาสังคมศาสตร

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

 (Human Resource Management)

Prerequisite:  None

 ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยมุง

พิจารณาภารกิจหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย  คือ การวิเคราะห

งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การวางแผนอาชีพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ

บริหารคาตอบแทน  ความปลอดภัยในการทำงาน  แรงงานสัมพันธ   รวม

ถึงปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของฝายทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากร

มนุษยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนจริยธรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย

HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษยการสรรหา 3(3/3-0-0)

 และคัดเลือก 

       (Human Resource Planning, 

 Recruitment and Selection)

Prerequisite:  HR 2113

 การวิเคราะหงาน แนวคิดของการวางแผนกำลังคน ขอมูลกำลัง

คน เทคนิคการพยากรณกำลังคน การคำนวณตนทุนกำลังคน กระบวนการ

สรรหา แหลงในการสรรหา เทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกแนวใหม 

กระบวนการคัดเลือก การบรรจุและปฐมนิเทศ  



IB 3003 การจัดการความยั่งยืน  3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ     

 (Sustainable Business 

 for International business Management)

Prerequisite: None

 แนวคิด และหลักการการดำเนินธุรกิจที่สังคมและสิ่งแวดลอมโต

ไปพรอมกันกับองคกรขามชาติ โดยการดูแลตั้งแตตนน้ำยันปลายน้ำ ศึกษา

ขีดความสามารถในการแขงขันและสรางความยั่งยืนใหแกธุรกิจระหวาง

ประเทศ

IB 3013 การจัดการนวัตกรรมบรรษัทขามชาติ 3(3/3-0-0)

 (The management of Innovation by MNEs)

Prerequisite: None

 ความหมายและความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม แนวคิดรูป

แบบกระบวนการของบรรษัทขามชาติที่นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐการคิดคน

ผลิตภัณฑ หรือ การนำเสนอรูปแบบการใหบริการใหม ๆ รวมทั้ง

กระบวนการนำ เสนอสิ่งประดิษฐหรือการใหบริการนั้น ๆ เขาสูตลาดใน

ระดับสากล

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

 และการเจรจาตอรองสำหรับธุรกิจระหวางประเทศ  

            (Cross-Cultural Management 

 and Negotiation for International Business)

Prerequisite: None

 การศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญของการจัดการขาม

วัฒนธรรม รวมถึงองคประกอบของวัฒนธรรมในดานตางๆ ที่มีผลตอธุรกิจ 

การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแตละประเทศ ผลกระทบของ

วัฒนธรรมที่มีผลตอการการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรระหวาง

ประเทศ รวมถึงศึกษาปญหาดานการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ การเตรี

ยมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอน เทคนิคและการปดการเจรจา และผลกระทบ

ทางดานความแตกตางทางวัฒนธรรมตอการเจรจา ตัวอยางการเจรจาตอ

รองของชาติตางและแนวทางการแกไขปญหาดานความแตกตางทาง

วัฒนธรรมดังกลาว

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

 ในสถานประกอบการ 

 (Safety and Health in the Workplace)

Prerequisite:  HR 2113

 โครงสรางและสภาพแวดลอมในการทำงาน หลักการจัดการ

ความปลอดภัย การวิเคราะหและประเมินความปลอดภัย การประเมินความ

เสี่ยงและการสงเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมในการทำงาน

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

 และผลการปฏิบัติงาน

           (Competency and Performance Management)

Prerequisite:  HR 2113

 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยตามขีดความสามารถ การ

วิเคราะหและกำหนดขีดความสามารถ แนวคิดในการพัฒนาและเชื่อมโยง

ขีดความสามารถตอผลการปฏิบัติงานขององคการ แนวคิดและเครื่องมือ

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลและการนำผลการ

ปฏิบัติงานไปใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึงปญหาและ

ขอควรคำนึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนจริยธรรมของนัก

บริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

HR 4143 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0)     

 ในการจัดการทรัพยากรมนุษย                         

    (Information technology for Human  

 Resource  Management)

Prerequisite:  HR 2113

 แนวความคิด และหลักการสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สามารถนำไปใชงานดานทรัพยากรมนุษย ศึกษาและนำโปรแกรมที่เกี่ยว

กับการจัดการทรัพยากรมนุษยมาประยุกตใชในการวางแผน  การตัดสินใจ

HR 4313 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)

 (Strategic Human Resource Management)

Prerequisite:  HR 2113

 การเชื่อมโยงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

เชิงกลยุทธเพื่อความสำเร็จขององคการ ศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ที่มีผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ รูปแบบของการ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความสำเร็จขององคการ การประยุกต

เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษยในการแกปญหาดานทรัพยากรมนุษยใน

องคการ

79
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



IB 3763 ภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ

 (English for International Business)

Prerequisite: 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)

Prerequisite: None

 ศึกษาแนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากร

มนุษยของธุรกิจระหวางประเทศ โดยจะเนนการวางแผน กระบวนการ

สรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน การจูงใจ แรงงานสัมพันธ จริยธรรม การจายคาตอบแทนและ

สวัสดิการสำหรับการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห

แนวโนมของสถานการณปจจุบันที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคกรระหวางประเทศ

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

 (International Service Business)

Prerequisite: None

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการระหวางประเทศประเภท

ตางๆ แนวโนมและบทบาทของธุรกิจบริการระหวางประเทศในปจจุบัน การ

วางแผน การดำเนินงาน การควบคุม และประเมินผลในธุรกิจบริการ

ระหวางประเทศ การศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละประเทศ

ที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของธุรกิจบริการระหวางประเทศ บทบาท

ของรัฐบาลตอธุรกิจบริการ รวมทั้งปญหาของธุรกิจบริการตางๆ

IB 3803 การจัดการขนสงสินคา  3(3/3-0-0)

 ระหวางประเทศและพิธีการศุลกากร               

 (Shipping Management and Customs Clearance)

Prerequisite: None

 ศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูใหบริการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศและตัวแทนออกของ รูปแบบและกระบวนการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศครอบคลุมทางบก ทางเรือและทางอากาศ  การจัดเตรียมเอกสาร

และการทำพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกสทางดานการนำเขา

-สงออกตลอดจนพิธีการศุลกากรวาดวยการถายลำและการขนสงผานแดน

IB 3303 การตลาดระดับโลก   3(3/3-0-0)

 (Global Marketing)

Prerequisite: BA 1503

 แนวคิด วัตถุประสงค และความสำคัญของตลาดระดับโลก การ

พัฒนาการสูความเปนตลาดระดับโลก ปจจัยและสภาพแวดลอมทางการ

ตลาดที่มีผลกระทบตอการตลาดระดับโลก วิธีการสูตลาดระดับโลก การ

วางแผนกลยุทธสำหรับการตลาดระดับโลก องคประกอบของสวนผสม

ทางการตลาดระดับโลก พรอมทั้งศึกษาสถานการณดานการตลาดในแตละ

ภูมิภาคของโลก

IB 3403 วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ  3(3/3-0-0)

 (International Business Research)

Prerequisite: ST2043

 ศึกษาขั้นตอนการทำวิจัยโดยมุงเนนระเบียบวิธีวิจัยในกลุมธุรกิจ

นำเขา-สงออกและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ การนำ

ขอมูลที่ไดจากการเก็บกลุมตัวอยางมาวิเคราะห ประมวลผล ตลอดจนการ

เขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการทำธุรกิจ

ระหวางประเทศ

IB 3503  การตลาดดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจระหวางประเทศ              

 (Digital Marketing for International Business)

Prerequisite: None

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การจูงใจ การตัดสิน

ใจซื้อของผูบริโภคผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วิธีการ

สงเสริมการตลาดเพื่อนำมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจหรืออำนวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจดิจิทัล พรอมทั้งศึกษาหลักการและการ

วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน ความแตกตางระหวางการตลาด

ดั้งเดิมกับการตลาดสมัยใหม ตลอดจนการวิเคราะห การวางแผน กลยุทธ

ทางการตลาดดิจิทัลและการเขียนแผนการตลาดดิจิทอลสำหรับธุรกิจ

ระหวางประเทศ

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

 และโซอุปทานระหวางประเทศ              

            (International Logistics 

 and Supply Chain Management)

Prerequisite: None

 ศึกษาหลักการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานระหวาง

ประเทศ ไดแก การจัดหาและจัดซื้อวัสดุ การผลิต การจัดการสินคาคงคลัง

เพื่อการคาระหวางประเทศ และการกระจายสินคา ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนทางโลจิสติกสและหวงโซอุปทานระหวาง

ประเทศ
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IB 4803 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)

 (International Trade Law)

Prerequisite: LA 2803

 สาระสำคัญของกฎหมายการคาระหวางประเทศ เชน สัญญาซื้อ

ขาย การโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงิน การขนสง การประกันภัย เอกสาร

ทางการคาระหวางประเทศ เชน ใบกำกับสินคา ใบตราสาร เอกสารของ

ธนาคารที่เกี่ยวของกับการชำระเงินและสินเชื่อ และอื่นๆ รวมทั้งการศึกษา

ถึงการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อไดประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน

IB 4816 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

       และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 16 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

IB 4823  โครงงานพิเศษ   3(0-0-3/15)

 ทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ         

            (Special Project 

 in International Business Management)

Prerequisite: Sรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15  หนวยกิต

 การจัดทำโครงงานพิเศษโดยการคนควาขอมูลปญหาที่เกี่ยวของ

และนำมาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาภายใตการเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารรายวิชาโดยมีอาจารยที่ปรึกษากำกับดูและติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ

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

 (International Financial Management)

Prerequisite: BA1023 and BA2163

 ระบบการเงินระหวางประเทศ อุปสงคและอุปทานตอเงินตรา

ตางประเทศ ดุลการชำระเงินและการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดแลก

เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทฤษฎีการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ตลาดการเงินระหวางประเทศ การจัดการเงินทุน การจัดการเงิน

ทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหวางประเทศ

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

 (Export and Import Management)

Prerequisite: None

 ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการสงออกและนำเขา การ

บริหารสิทธิพิเศษทางศุลกากรสำหรับธุรกิจสงออกและนำเขา วิธีและรูป

แบบการเสนอซื้อและเสนอขายตลอดจนการเจรจาตอรองในธุรกิจสงออก

และนำเขา การจัดการขนสงสินคาและการจัดการเอกสารเพื่อการสงออก

และนำเขา การประกันภัยขนสงสินคาระหวางประเทศ  วิธีการชำระเงิน

ระหวางประเทศ สินเชื่อเพื่อการสงออก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคา

ระหวางประเทศ

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

   (Seminar in International 

 Business Management)

Prerequisite: Senior standing  ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 ศึกษาสภาวะแวดลอมตางๆที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเขาสูตลาดตางประเทศ การ

วิจัยธุรกิจระหวางประเทศ บทบาทของบรรษัทขามชาติ การเขาสูธุรกิจ

ระหวางประเทศ การปฏิบัติการและกลยุทธธุรกิจระหวางประเทศในเรื่อง

ของการตลาดระหวางประเทศ การจัดการการเงินระหวางประเทศ และการ

จัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ การควบคุมการปฏิบัติการทางการ

คา การวิเคราะหกรณีศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาประกอบธุรกิจระหวางประเทศได

IB 4773 ระบบศุลกากร   3(3/3-0-0)

 และการประกันภัยสินคาระหวางประเทศ  

 (Customs System

 and International Cargo Insurance)

Prerequisite: None

 ทฤษฎีและหลักการภาษีศุลกากร โครงสรางภาษีศุลกากรของ

ไทย ขอบเขตและหนาที่ของกรมศุลกากร วิธีการปฏิบัติงานดานศุลกากร

เกี่ยวกับการนำเขาและสงออกสินคา เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ กฎหมายดาน

พิกัดภาษีนำเขา-สงออก ความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศดาน

ศุลกากร หลักการประกันภัยระหวางประเทศ การประกันภัยสินคา การ

ขนสงประเภทตางๆ ขอตกลงและการประเมินคาชดเชยสินไหมทดแทน

 3(3/3-0-0)
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MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Business  Psychology)

Prerequisite:  None

 หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาที่นำมาใชในการวิเคราะห

ธรรมชาติของมนุษยและการดำเนินงาน ความแตกตางของมนุษย   ความ

ตองการและความพึงพอใจ   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและธำรงรักษา

พฤติกรรม  การสรางแรงจูงใจ  อิทธิพลของกลุมและวัฒนธรรมองคการที่

มีผลตอการทำงาน

MG 3103  เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3/3-0-0)

 (Managerial Economics) 

Prerequisite:  BA 1023

 การประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เพื่อการตัดสินใจ

ทางธุรกิจและการจัดการ ในภาวะที่มีทรัพยากรอยางจำกัดรวมถึงการนำ

แนวคิดทางดาน การบัญชี การเงิน การตลาด มาประยุกตใชประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการทางธุรกิจ

MG 3123 ผูนำและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 3(3/3-0-0)

              (Leader and Human Relation in Business)   

Prerequisite:  None

 การศึกษาภาวะผูนำ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนำ การพัฒนาการเปน

ผูนำ ลักษณะผูนำที่ประสบความสำเร็จ บทบาทและความสำคัญของผูนำตอ

การสรางมนุษยสัมพันธในธุรกิจ วิธีการสรางมนุษยสัมพันธทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน การสรางความศรัทธาและความเต็มใจในการทำงาน การ

มีสวนรวมระหวางผูนำและผูตาม  การตัดสินใจและแกปญหาเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการ

MG 3313 พฤติกรรมองคการ   3(3/3-0-0)

 (Organization Behavior)

Prerequisite:  None

 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ และกระบวนการของ

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)

Prerequisite:  BA1223

 ทฤษฎีองคการ  การใชทฤษฎีองคการเพื่อการบริหารและการจัด

รูปองคการ  โครงสรางองคการ  การพัฒนาโครงสรางองคการ ระบบของ

องคการ มิติตางๆ ของโครงสรางองคการ การออกแบบงาน และการใชเครื่อง

มือเกี่ยวกับการจัดรูปองคการเพื่อพัฒนาองคการ  ใหมีความทันสมัยในโลก

ยุคโลกาภิวัตน

IB 4833 การสรางแบรนดระดับโลก  3(3/3-0-0)

 (Global Branding)

Prerequisite: None

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  หลักการและกระบวนการในการ

สรางตราสินคาและการวางตำแหนงในใจของลูกคา กระบวนการสื่อสารเพื่อ

การสรางตราสินคา กลยุทธการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรางภาพ

ลักษณ และรักษาชื่อเสียงของตราสินคา การสรางการรับรู  การวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการวางแผนสื่อสารตราสิน

คา การพัฒนาตราสินคาใหม การปรับปรุงตราสินคาเดิมใหสามารถแขงขัน

ไดในตลาดระดับโลก รวมถึงการบริหารตราสินคาอยางมีจริยธรรม

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

 (Production and Operations Management) 

Prerequisite:  None 

 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) 

Prerequisite: None

 หลักทั่วไปเรื่องบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นิติกรรมสัญญา การ

จัดตั้งองคกรทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจ  คนเดียว ขนาดกลาง ขนาด

ยอม หางหุนสวนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด เอกเทศสัญญาและสัญญาทาง

ธุรกิจที่สำคัญ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทางการคา สัญญาเฟรนไชส และ

กฎหมายที่เกี่ยวของในทางธุรกิจ อาทิ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

กฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายลมละลาย กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เปนตน

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

 (Organization and Management) 

Prerequisite:  None 

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการ

จัดการ โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการประกอบดวย การวางแผน การ

จัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการบังคับบัญชา การ

ติดตอสื่อสาร การจูงใจและการควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล

ทางการบริหาร ธุรกิจการจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ แนวคิด

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

 (Communication   to  Administration)

Prerequisite:  None

        ศาสตรและศิลปที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรม

องคการ กระบวนการสื่อสาร  ทฤษฎีองคการ  พฤติกรรมการสื่อสารของ

บุคคล การสรางแรงจูงใจในองคการ การวิเคราะหพฤติกรรม การสื่อสาร 

การพัฒนาองคการ  และการใชศิลปะของการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ

และความรวมมือ โดยมุงเนนการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคการในระยะยาว

MG 3403  การจัดการความรู   3(3/3-0-0)

 และองคการแหงการเรียนรู 

 (Knowledge Management 

 and Learning Organization)

Prerequisite:  None

        แนวคิดและหลักของการจัดการความรู ความหมายและรูปแบบ

ของการจัดการความรู ทฤษฎีการจัดการความรู และการสรางองคการแหง

การเรียนรู องคประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู แหลงของความ

รูและการแสวงหาการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับองคการ กระบวนการ

สรางการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในองคการ  กลยุทธในการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาองคการ

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

 (Strategic Management) 

Prerequisite:  MG 1303 และ MK 1503 

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และภายในองคการ 

การวางแผนกลยุทธ การดำเนินกลยุทธ บทบาทของผูจัดการในฐานะผู

ดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ ทั้งนี้จะศึกษา

จากกรณีศึกษาและตัวอยางกลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษา

ถึงนโยบายทางดานตางๆ ทั้งทางดานการเงิน การตลาด ปญหาแรงงาน 

การผลิตและการควบคุมในธุรกิจและอุตสาหกรรม

MG 4053  สัมมนาประเด็นทางการจัดการ   3(3/3-0-0)      

 และการเปนผูประกอบการ                                  

 (Seminar in Management

  and Entrepreneurship Issue)

Prerequisite:  BA 1223

 หัวขอรวมสมัยทางการจัดการ ปญหาการจัดการทั้งทางดานการ

วางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการ

ควบคุม แนวคิดการเปนผูประกอบการ โดยการเรียนรูจากองคการประเภท

ตางๆ การนำเทคนิคและวิธีการบริหารรูปแบบใหม มาประยุกตใชใหเขากับ

สภาพแวดลอมของแตละองคการ
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MG 4133  จริยธรรมและความรับผิดชอบ     3(3/3-0-0)

 ตอสังคมในธุรกิจ         

 (Business Ethics and Corporate 

 Social Responsibility)

Prerequisite: None

 แนวคิด บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอ

สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ วิเคราะหปญหา การดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีผลตอคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการ

กำหนดนโยบายในการบริหารองคการธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิด

ชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และตอบสนองตอความตองการ

ของสังคมและกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ

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

  (Business and Social Entrepreneur)

Prerequisite:  None

 การศึกษาถึงแนวคิดและคุณลักษณะของผูประกอบการ การ

วิเคราะหปญหาและโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการ การศึกษาความเปน

ไปได กระบวนการบมเพาะ การแสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม การจัดตั้ง

ธุรกิจใหม การกำหนดเลือกธุรกิจ และรูปแบบการลงทุน การจัดทำแผน

ธุรกิจ การระดมทุน การวางแผนกลยุทธการเจริญเติบโตและการออกจาก

ธุรกิจ ตลอดจนการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การดำเนินธุรกิจที่ยึดความยั่งยืนของสังคม การวัดผลลัพธของการดำเนิน

งานดานทุนทางสังคม

MG 4173 การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น  3(3/3-0-0)

 สูธุรกิจชุมชน

 (Local Wisdom Management 

 to Community Business)

Prerequisite:  None

 แนวคิดการเปนผูประกอบการในการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชน กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต 

กิจกรรมการซื้อ และการบริโภคของชุมชน ดวยความคิดสรางสรรค

นวัตกรรมดวยการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครื่องมือในการออกแบบ

สินคาและบริการที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบัน

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

 และการเจรจาตอรอง                       

 (Conflict Management and Negotiation)

Prerequisite:  None

 องคความรูเกี่ยวกับความขัดแยง ความขัดแยงในระดับบุคคล 

หนวยงาน และองคการ  ตลอดจนความขัดแยงจากการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาองคการ  กระบวนการเจรจาตอรอง  การฝกทักษะในการลดขอขัด

แยงและการเจรจาตอรอง เทคนิคและกลยุทธในการเจรจาตอรองโดยใช

บทบาทสมมุติและกรณีศึกษา

\



MG 4313 การพัฒนาทักษะทางการจัดการ 3(3/3-0-0)

 (Managerial  Skills  Development)

Prerequisite:  BA 1223

 ความรูพื้นฐานและความรูรอบตัวตาง ๆ  ที่จำเปนและสำคัญใน

การทำงาน การพัฒนาทักษะที่จำเปนในการทำงาน มุงเนนทักษะที่ทันสมัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหแกนักศึกษาและพรอมที่จะทำงานในองคการสมัย

ใหมอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะในการคิดและวิเคราะหปญหา ทักษะ

การติดตอสื่อสาร  บุคลิกภาพและการวางตัว การเขาสังคม การนำเสนอ

งาน   การเจรจาธุรกิจ   การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณชน การบริหาร

เวลา ความฉลาดทางอารมณ  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนทั้ง

ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ

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

 (Strategic Implementation and Control)

Prerequisite:  BA 1223

 การนำแผนกลยุทธไปใชในการปฏิบัติ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน รวมทั้งศึกษา

กระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจการดานตาง ๆ ขององคการ เพื่อ

สรางคุณคาและความไดเปรียบในการแขงขัน

MG 4373 การพัฒนาองคการเพื่อความยั่งยืน 3(3/3-0-0)

 (Organization Development for Sustainability)

Prerequisite:  BA1223

 แนวคิดการพัฒนาองคการ   ทฤษฎีองคการ  การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคการ  กระบวนการ พัฒนาองคกา   การ

ตรวจวินิจฉัยปญหาขององคการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร

ความเสี่ยง  การปฏิบัติ การโดยใชเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การประเมินผลการพัฒนาองคการ  การตอบสนองตอความตองการของ

สมาชิกและกลุมลูกคาขององคการ   การสรางเอกลักษณและภาพลักษณ

ขององคการ และขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดย

คำนึงปจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลของกิจการ

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

 (Quality and Productivity Management)

Prerequisite:  None

 หลักการและแนวคิดดานคุณภาพ ระบบคุณภาพ เทคนิคและ

วิธีการควบคุมคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 

ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม แนวคิด

และวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ความสัมพันธของคุณภาพและผลผลิต

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน

MG 4906 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-Operative Education)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

       และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 15 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

MG 4913 โครงงานพิเศษทางดานการจัดการ  3(0-0-3/15)

 และการเปนผูประกอบการ                      

 (Special Project in Management 

 and Entrepreneurship )

Prerequisite: ศึกษาวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15  หนวยกิต

 การจัดทำโครงงานพิเศษโดยการคนควาขอมูลปญหาที่เกี่ยวของ 

และนำมาวิเคราะห หาแนวทางการแกไขปญหา ภายใตการเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารรายวิชา โดยมีอาจารยที่ปรึกษากำกับดูและติดตาม 

และประเมินผลอยางเปนระบบ

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

 (Principles of Marketing) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิดหลักวิวัฒนาการทางการตลาด หนาที่ อรรถประโยชน

และความสำคัญของการตลาด รวมถึงศึกษาสิ่งแวดลอม กระบวนการ

บริหารการตลาด การแบงสวนตลาดเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายและวาง

ตำแหนงทางการตลาด เขาใจระบบขอมูลสารสนเทศและปจจัยดาน

พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อกำหนดกลยุทธ สวนประสมทางการตลาด อัน

ประกอบดวยผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจำหนายและการสงเสริม

ทางการตลาด

84
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



MK 1523  พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมดิจิทัล 3(3/3-0-0)

 (Consumer Behavior in Digital Society)

Prerequisite: None

 แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรในการเขาใจพฤติกรรม

ผูบริโภค ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม ผูบริโภคกับการบริหารการ

ตลาด ตัวแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจ ปจจัยตางๆ เชน จิตวิทยา 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร ที่มีการตัดสินใจซื้อ และ 

พฤติกรรมผูบริโภคในสังคมออนไลน

MK 2603 การตลาดดิจิทัล 101  3(3/3-0-0)

 (Digital Marketing 101)

Prerequisite: None

 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการตลาดดิจิทัลตอ

ธุรกิจปจจุบัน พฤติกรรมผูบริโภคออนไลนผานเครื่องมือการคนหา  ชอง

ทางออนไลน สื่อสังคมดิจิทัล แพลตฟอรมตาง ๆ การสรางเนื้อหา การ

กำหนดกลยุทธการ ตลาดดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัล การสรางความ

สัมพันธลูกคา และวางแผนการตลาดและการประเมินผลการตลาดทาง

ดิจิทัล

MK 2613 การตลาดเชิงสรางสรรค   3(3/3-0-0)                 

 (Creative Marketing)

Prerequisite: None

 หลักการ และแนวคิดแบบสรางสรรคทางการตลาด ลักษณะและ

องคประกอบการคิดสรางสรรค กระบวนการและเทคนิคการคิดสรางสรรค 

การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มทางการตลาดในสังคมดิจิทัลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งการการคิดเชิงสรางสรรคโดยคำนึงถึง

จริยธรรม และความเปนสวนตัวของผูบริโภค

MK 2623 กลยุทธผลิตภัณฑ บริการ และราคา 3(3/3-0-0)                 

 (Product, Service and Pricing Strategy)

Prerequisite: None

           แนวความคิดการจัดการผลิตภัณฑและบริการสมัยใหม บทบาท

หนาที่ของผูจัดการตราผลิตภัณฑ นโยบายผลิตภัณฑ การกำหนดตำแหนง

ผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑ การกำหนดกลยุทธสวนประสมผลิตภัณฑ  

การจัดการบรรจุภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมดวย

นวัตกรรม แนวคิดทฤษฎีและกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการในยุค 

ทฤษฎีและกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการในยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับ

ราคา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกำหนดราคา วัตถุประสงคในการกำหนด

ราคา วิธีการกำหนดราคา การใชราคาเปนปจจัยกำหนดกลยุทธทางการ

ตลาด กลยุทธการเปลี่ยนแปลงราคา

MK 2633  การจัดการตราสินคาเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)                                                

 (Strategic Brand Management)                                                   

Prerequisite: None

 บทบาทและความสำคัญของตราสินคา องคประกอบของตราสิน

คา คุณคาตราสินคา การรับรูของผูบริโภคตอภาพลักษณตราสินคา 

กลยุทธการสรางและบริหารตราสินคา กระบวนการสื่อสารตราสินคา การ

ประเมินคุณคาของตราสินคา การสรางกลยุทธการแขงขันตราสินคาและ

คุณคาตราสินคาใหเติบโตยั่งยืนในตลาดเปาหมาย จริยธรรมในการบริหาร

ตราสินคา

MK 3453 ศิลปะการขาย   3(3/3-0-0)   

 (Salesmanship)  

Prerequisite: None            

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขายประเภทของงาน

ขาย คุณสมบัติของพนักงานขายกระบวนการขายและเทคนิคการขายแบบ

ออฟไลน และ ออนไลน สำหรับตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจในสังคม

ดิจิทัล

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite:  ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน

MK 3703  ระบบสารสนเทศและจริยธรรม   3(3/3-0-0) 

 การใชสารสนเทศทางการตลาด       

              (Marketing Information System Ethics 

 and Application)                            

Prerequisite: None

 แนวคิด บทบาท หนาที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด ใน

ตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม บทบาทของระบบสารสนเทศที่

สำคัญ 3 ระบบ การพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการตลาด

ที่ทันสมัย การใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการสรางฐานขอมูล การจัดการฐาน

ขอมูลขนาดใหญ การนำเสนอขอมูลจากการบูรณาการขอมูลสารสนเทศจาก

ระบบตางๆเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดภายใตจริยธรรมทางธุรกิจ
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MK 3713  การสื่อสารทางการตลาด  3(3/3-0-0)

 แบบบูรณาการและการตลาดกิจกรรม                               

 (Integrated Marketing Communication 

 and Event Marketing)

Prerequisite: None

 กลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการ

สื่อสารทางการตลาดรูปแบบอื่นๆ แนวทางการจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรม

ที่สรางสรรค เพื่อสรางประสบการณและการความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

การเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารทั้งแบบออฟไลน และออนไลน สำหรับ

สังคมดิจิทัล รวมทั้งการกำหนดงบประมาณ และจริยธรรมในการดำเนิน

กิจกรรมการสื่อสารและการสรางประสบการณทางการตลาดเพื่อสรางการ

รับรูภาพลักษณที่ดีของสินคา

MK 3723 กลยุทธชองทางทางการตลาด  3(3/3-0-0)                                                                

               (Marketing Channels Strategy)

Prerequisite: None

 บทบาทหนาที่และลักษณะของชองทางการตลาดแบบออฟไลน 

และ ออนไลน การออกแบบและตัดสินใจเลือกชองทางการตลาด การ

จัดการสมาชิกทุกระดับในชองทางการตลาด การจัดการชองทางการตลาด

กับสวนประสมการตลาดอื่นๆ วิวัฒนาการและประเภทของการคาสงและ

คาปลีก การจัดองคกร การเลือกสถานที่ตั้ง การจัดการฐานขอมูล  การ

จัดการหมวดหมูสินคา การจัดการพื้นที่และการแสดงสินคา การจัดซื้อและ

การเก็บรักษา

MK 3733 การวิจัยการตลาด   3(3/3-0-0)  

 (Marketing Research)

Prerequisite: BA1503

 บทบาทความสำคัญของการวิจัยการตลาด การประยุกตใชความ

รูทางการตลาดเพื่อคนหาคำตอบจากหลักกระบวนการในการทำวิจัยที่ถูก

ตอง การออกแบบงานวิจัย การเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การแปลผล การดำเนินปฏิบัติการวิจัยจริง และการเขียน

รายงานผลการวิจัยเพื่อใชในการกำหนดกลยุทธหรือเพื่อการตัดสินใจ

ทางการตลาด

MK 3743  การตลาดเชิงขับเคลื่อนโดยขอมูล   3(3/3-0-0) 

 (Data-Driven Marketing)

Prerequisite: None

 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรที่ขับเคลื่อนโดยขอมูล ความสำคัญของ

ขอมูลที่มีตอกิจกรรมทางการตลาด การขับเคลื่อนการตลาดโดยขอมูล  การ

สื่อสารการตลาดผานสื่อสังคม  กรณีศึกษาของการตลาดเชิงขับเคลื่อนโดย

ขอมูล

MK 3753 การจัดการลูกคาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (Customer Relationship Management)

Prerequisite: None

 หลักการและแนวคิดในการจัดการลูกคาสัมพันธ การกำหนด

กลยุทธการจัดการลูกคา การบริหารจัดการฐานขอมูล การสรางและเพิ่ม

ระดับความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา กลยุทธการสื่อสารการ

ตลาดเพื่อขยายความสัมพันธลูกคาในระยะยาว

MK 4063 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบ           3(3/3-0-0)

 ตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

 (Marketing for Social 

 and Environment Responsibility)

Prerequisite: None

 แนวโนมในปจจุบันของความรับผิดชอบตอสังคมการตลาดและ

ความรับผิดชอบยั่งยืน นอกจากนั้นยังกลาวถึง ปจจัยทางดานสังคม สิ่ง

แวดลอม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิด

ชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และรวมถึงประเด็นที่สำคัญตางๆ เชน  การมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การตลาดเพื่อสังคมเชิงสาเหตุ ความรับผิด

ชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน ความโปรงใส และ

สิทธิมนุษยชน

MK 4406 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   

 (Co-operative Education)                                                       

Prerequisite:  ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต

        และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 15 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

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

 (Export and Import Business Operation )

Prerequisite: None

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ระเบียบและขอบังคับการคา

ระหวางประเทศ รูปแบบธุรกิจการคาระหวางประเทศ การสรรหาและคัด

เลือกคูคา การควบคุมความเสี่ยงดวยรูปแบบการชำระเงินระหวางประเทศ 

การกำหนดเงื่อนไขราคาและการสงมอบสินคา รูปแบบ ระเบียบและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการสงออกและนำเขา การเงินและวิธีการคิด

คำนวณตนทุนคาใชจายในการสงออกและนำเขา ระเบียบขอบังคับทาง

ศุลกากร การขนสง การประกันภัย สิทธิประโยชนที่ผูสงออกและนำเขาได

จากภาคการเงินและภาครัฐบาล

MK 2633  การจัดการตราสินคาเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)                                                

 (Strategic Brand Management)                                                   

Prerequisite: None

 บทบาทและความสำคัญของตราสินคา องคประกอบของตราสิน

คา คุณคาตราสินคา การรับรูของผูบริโภคตอภาพลักษณตราสินคา 

กลยุทธการสรางและบริหารตราสินคา กระบวนการสื่อสารตราสินคา การ

ประเมินคุณคาของตราสินคา การสรางกลยุทธการแขงขันตราสินคาและ

คุณคาตราสินคาใหเติบโตยั่งยืนในตลาดเปาหมาย จริยธรรมในการบริหาร

ตราสินคา

MK 3453 ศิลปะการขาย   3(3/3-0-0)   

 (Salesmanship)  

Prerequisite: None            

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขายประเภทของงาน

ขาย คุณสมบัติของพนักงานขายกระบวนการขายและเทคนิคการขายแบบ

ออฟไลน และ ออนไลน สำหรับตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจในสังคม

ดิจิทัล

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite:  ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน

MK 3703  ระบบสารสนเทศและจริยธรรม   3(3/3-0-0) 

 การใชสารสนเทศทางการตลาด       

              (Marketing Information System Ethics 

 and Application)                            

Prerequisite: None

 แนวคิด บทบาท หนาที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด ใน

ตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม บทบาทของระบบสารสนเทศที่

สำคัญ 3 ระบบ การพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการตลาด

ที่ทันสมัย การใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการสรางฐานขอมูล การจัดการฐาน

ขอมูลขนาดใหญ การนำเสนอขอมูลจากการบูรณาการขอมูลสารสนเทศจาก

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

 (Financial Accounting) 

Prerequisite:  

None(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี วิธีการ

บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบ

กำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 

การบัญชีเงินสด การบัญชีตั๋วเงิน ระบบใบสำคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบ

กระแสเงินสด การบัญชีสำหรับกิจการไมหวังผลกำไร

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

 (Principles of Accounting I) 

Prerequisite:  None 

 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) 

Prerequisite:  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) 

Prerequisite:  AC 1313  

          สภาพแวดลอมทางการเงินธุรกิจ เปาหมาย บทบาทและหนาที่ของ

ผูบริหารทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการเงินทุน การ

วางแผนและพยากรณทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการ

ลงทุน มูลคาเงินตามเวลา การประเมินมูลคาหลักทรัพย งบลงทุน นโยบาย

การจายเงินปนผล ความลมเหลวของธุรกิจ 

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

 (Intermediate Accounting I) 

Prerequisite:  AC 1313 

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจำแนกประเภท 

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สินทรัพยในงบการเงิน

MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก   3(3/3-0-0)

 (Global Marketing Strategy)                                                

Prerequisite: BA 1503

 ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ทฤษฎีการคา

ระหวางประเทศ  สิ่งแวดลอมและองคกรสำคัญของการตลาดโลก แนวทาง

การเขาสูตลาดโลก การจัดสินใจเลือกกลุมลูกคาเปาหมายในประเทศตาง 

พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคของผูบริโภคที่ตางวัฒนธรรมในตลาด

โลก ระบบสารสนเทศ กลยุทธเพื่อการแขงขันในตลาดโลก การจัดองคกร

การ และ การควบคุมกิจกรรมการตลาดโลก

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

 (Seminar on Special Topics in Marketing)

Prerequisite: ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

 การวิเคราะหปญหาการตลาดจากสถานการณจริงและแหลงเรียน

รู หัวขอหรือประเด็นปญหาทางดานการตลาดที่ทันสมัย ปญหาของบริษัท

ที่กำลังไดรับความสนใจ รวมอภิปราย ระดมสมอง เพื่อนำเสนอทางออก

หรือแนวทางการแกปญหาโดยการนำความรูทางดานการตลาดและการ

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมมาใชประกอบการวิเคราะหประเด็นปญหา

MK 4703 การจัดการการตลาด   3(3/3-0-0)    

              (Marketing Management)

Prerequisite: BA 1503

 การวางแผนการตลาดเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของ

องคกร การกำหนดกลยุทธการตลาดโดยทั่วไปและการตลาดออนไลนเพื่อ

สรางความไดเปรียบการแขงขัน และการใชกลยุทธสวนประสมการตลาด

แบบบูรณาการภายใตสภาวะแวดลอมทางการตลาด องคกร การจัดการการ

ตลาดแบบยั่งยืน การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ    

MK 4913 โครงงานพิเศษทางดานการตลาด 3(0-0-3/15)

 (Special Project in Marketing)

Prerequisite:  เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ำกวา 15  หนวยกิต

 การจัดทำโครงงานพิเศษโดยการคนควาขอมูลปญหาที่เกี่ยวของ 

และนำมาวิเคราะห หาแนวทางการแกไขปญหา ภายใตการเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารรายวิชา โดยมีอาจารยที่ปรึกษากำกับดูและติดตาม 

และประเมินผลอยางเปนระบบ

ST 1063

ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Statistics for Decision in Business)

Prerequisite: None

 การใชหลักสถิติมาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

การจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนา ทฤษฎีสุมตัวอยางและการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิง

อนุมาน เชน การวิเคราะหความแปรปรวน การหาคาสหสัมพันธ และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

สถิติในการวิเคราะหขอมูล

MK 3753 การจัดการลูกคาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (Customer Relationship Management)

Prerequisite: None

 หลักการและแนวคิดในการจัดการลูกคาสัมพันธ การกำหนด

กลยุทธการจัดการลูกคา การบริหารจัดการฐานขอมูล การสรางและเพิ่ม

ระดับความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา กลยุทธการสื่อสารการ

ตลาดเพื่อขยายความสัมพันธลูกคาในระยะยาว

MK 4063 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบ           3(3/3-0-0)

 ตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

 (Marketing for Social 

 and Environment Responsibility)

Prerequisite: None

 แนวโนมในปจจุบันของความรับผิดชอบตอสังคมการตลาดและ

ความรับผิดชอบยั่งยืน นอกจากนั้นยังกลาวถึง ปจจัยทางดานสังคม สิ่ง

แวดลอม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิด

ชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และรวมถึงประเด็นที่สำคัญตางๆ เชน  การมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การตลาดเพื่อสังคมเชิงสาเหตุ ความรับผิด

ชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน ความโปรงใส และ

สิทธิมนุษยชน

MK 4406 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)   

 (Co-operative Education)                                                       

Prerequisite:  ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต

        และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 15 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

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

 (Export and Import Business Operation )

Prerequisite: None

 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ระเบียบและขอบังคับการคา

ระหวางประเทศ รูปแบบธุรกิจการคาระหวางประเทศ การสรรหาและคัด

เลือกคูคา การควบคุมความเสี่ยงดวยรูปแบบการชำระเงินระหวางประเทศ 

การกำหนดเงื่อนไขราคาและการสงมอบสินคา รูปแบบ ระเบียบและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการสงออกและนำเขา การเงินและวิธีการคิด

คำนวณตนทุนคาใชจายในการสงออกและนำเขา ระเบียบขอบังคับทาง

ศุลกากร การขนสง การประกันภัย สิทธิประโยชนที่ผูสงออกและนำเขาได

จากภาคการเงินและภาครัฐบาล
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BA 4033 การศึกษาความเปนไปได  3(3/3-0-0)   

 และการบริหารโครงการ

 (Feasibility Study and Project Management)

Prerequisite: None

 เหตุผลและความจำเปนในการบริหารและประเมินโครงการ 

วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนละการควบคุมโครงการ ทั้งในเชิง

เทคนิค ปจจัย เวลา และคาใชจาย การพิจารณาการใชและจัดสรร

ทรัพยากร วิเคราะหความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ การตลาด การ

ผลิต การบริการ และการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะหความ

เสี่ยงของโครงการ การประเมินสัมฤทธิผลและผลกระทบ การบริหารองคกร

โครงการ ทีมงานและความสัมพันธกับองคการแม การคัดเลือกบุคลากร

โครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ

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

 (Business Research) 

Prerequisite:  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4123 ระเบียบวิจัยธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Research Methodology in Business)

Prerequisite: ST 2143

 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการวิจัยธุรกิจในภาคทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ การกำหนดขอปญหาการวิจัย การกำหนดสมมติฐาน เครื่องมือและ

การออกแบบเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนขอเสนอ

โครงการ การวิเคราะหขอมูลประมวลผลและแปลความหมายขอมูล การจัด

ทำรายงานเพื่อนำเสนอขอมูลที่ไดมาชวยในการตัดสินใจไดถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณทางการวิจัย

CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของจีน 3(3/3-0-0)

 (Market and Consumer Behavior of China)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดทางการตลาดของจีน ความสำคัญของตลาดจีนตอ

ธุรกิจ ผูบริโภคและสังคม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกิจรวมกับชาวจีน พฤติกรรมผูบริโภคของจีน ปจจัยภายนอกและภายใน

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค การ

วางแผนและกำหนดกลยุทธ การเขาสูตลาดจีน สวนประสมการตลาด การ

สรางความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน

BA 3343 นวัตกรรม    3(3/3-0-0)     

 และการจัดการการเปลี่ยนแปลง                                   

 (Innovation and Change Management)

Prerequisite:  None

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

การบริหารงานและการตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงที ่ เก ิดข ึ ้น 

กระบวนการพัฒนาความคิด แนวทางการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การนำนวัตกรรมไปสูมูลคาเพิ่มของ

องคการ  การนำกระบวนการและแนวความคิดใหมไปปฏิบัติในองคการ

BA 3353 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3/3-0-0) 

   (Principles of Logistics 

 and Supply Chain Management) 

Prerequisite:  None

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

ภาพรวมของธุรกิจในมุมมองของ  โซอุปทานตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และ

ปลายน้ำ หนาที่และองคประกอบหลักของการจัดการโลจิสติกส ผลกระทบ

ของเทคโนโลยีที่มีตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

BA 3533 การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล    3(3/3-0-0)

            (Digital Business Transformation)

Prerequisite: None

 คุณลักษณะของธุรกิจสมัยใหม สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของตนทุนและรายได องคประกอบในการสงเสริม

การแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล องคกรและบริการแบบเรงดวน ระดับและระยะ

เวลาของการแปลงรูปธุรกิจดิจิทัล การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งที่ไมมีตัวตน 

เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการใชงานในรูปแบบตางๆ 

BA 4023 การจัดการเชิงกลยุทธ                  3(3/3-0-0)

 (Strategic Management) 

Prerequisite: BA 1223

 การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 

การวางแผนกลยุทธ การดำเนินกลยุทธบทบาทของผูจัดการในฐานะผู

ดำเนินการตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว และการควบคุมกลยุทธ ทั้งนี้จะศึกษา

จากกรณีศึกษาและตัวอยางกลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษา

ถึงนโยบายดานๆ ทั้งดานการเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การผลิตและการดำเนินงาน และการควบคุมธุรกิจ การบริหารความขัดแยง

และการเจรจาตอรอง การบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤติ

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

 (Quantitative Analysis)

Prerequisite:  None

           ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

ตัวแบบกำหนดการเชิงเสน การวิเคราะหโครง ขายงาน ตัวแบบการขนสง 

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ และการจำลองสถานการณ รวมทั้ง

ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจ

ทางธุรกิจ

BA 3163 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ  3(3/3-0-0)

 (Production and Operation management)

Prerequisite: None

 แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริการอุตสาหกรรม การ

ผลิตและการดำเนินงานโดยการพยากรณ การจัดตารางเวลาการผลิต การ

วางแผนกำลังการผลิตและการผลิตรวม การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้งและ

การวางผังโรงงาน การบริหารสินคาคงเหลือ การวางแผนความตองการ

วัสดุ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ หลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร การประยุกตใชในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ การวิเคราะหขายงาน  ตัวแบบการตัดสินใจ  ตัวแบบกำหนดการ

เชิงเสน  ตัวแบบการขนสงและการมอบหมาย                

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

 (Enterprise Information Systems)

Prerequisite:  None

 แนวคิดการทำงานเปนระบบ ระบบของวิสาหกิจ และกิจกรรม

ทางธุรกิจ องคประกอบและการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศสำหรับธุรกิจ การใชระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการ

จัดการธุรกิจ และขอไดเปรียบการแขงขัน แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

(E-business) และเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

BA 3333 การบัญชีเพื่อการจัดการ                    3(3/3-0-0) 

 (Managerial Accounting)

Prerequisite:  None

 ความหมาย วัตถุประสงค ลักษณะของขอมูล ความแตกตาง

ระหวางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัด

ทำงบกระแสเงินสด แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน การบัญชีตนทุนรวมและ

ตนทุนผันแปร  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน-ปริมาณ-กำไร 

การบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม การกำหนดราคาขายตามตนทุน   การนำ

ขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงาน และการตัดสินใจ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการจัดทำงบประมาณ
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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



CB 3243 การจัดการธุรกิจนำเขาสงออก  3(3/3-0-0)

 และการขนสงไทย-จีน

 (Export-Import Business 

 and Logistics Management in Thai-Chinese)  

Prerequisite: None 

 เรียนรูการวางแผนและวิธีการนำเขา-สงออกสินคาจากไทย

ไปจีน และจากจีนมายังไทยดวยระบบการจัดการ โลจิสติกสระหวางไทย

และจีน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเพื่อการจัดการโลจิสติกส

ระหวางไทยและจีน การหาตลาดเพื่อการนำเขาและสงออกสินคา การ

พัฒนาผลิตภัณฑ การตั้งราคา การสงเสริมการตลาดของสินคาเพื่อการสง

ออก  พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชนในการสงออกและนำเขาสินคาจาก

ไทยไปจีน และจากจีนมาไทย เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินระหวางประเทศ 

บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการสงออกและนำเขาระหวางไทยจีน

CB 3123 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Basic Chinese Business Translation) 

Prerequisite: CN 2013

 เรียนรูหลักการแปลภาษาเบื้องตน การแปลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับดานธุรกิจในระดับคำ วลี ประโยคและขอความ จากภาษาจีนเปนภาษา

ไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน

CB 3303  เศรษฐกิจการคาและการลงทุนไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Economic, Trade and Investment 

 in Thai - Chinese)

Prerequisite: None

 เรียนรูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนแยก

ตามแตละภูมิภาคของจีน ภูมิศาสตรกายภาพของจีนเชิงธุรกิจ โครงสราง

เศรษฐกิจ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน 

ตลอดจนปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความ สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ

จีน การทำการคาระหวางไทย-จีน

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

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดและกระบวนการการจัดการกลยุทธ การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก วิเคราะหสภาพการแขงขันของ

อุตสาหกรรม และการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคทางธุรกิจ กลยุทธสำหรับการ

แขงขันในตลาดจีน การสรางองคกรที่มีขีดความสามารถสำหรับการแขงขัน

ในตลาดจีน และการสงเสริมกลยุทธไปสูความสำเร็จดวยการจัดการการ

ดำเนินงานภายในองคกร วัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนำในการดำเนินการ

กลยุทธที่ดี กรณีศึกษาจากบริษัทธุรกิจจีน วิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสิน

ใจแกปญหาเชิงกลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน

CB 2053 สื่อดิจิทัลกับการสรางธุรกิจไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Digital Media for Thai-Chinese Business)

Prerequisite: Nones

 เรียนรูสื่อดิจิทัลจีน ตลาดจีนในยุคดิจิทัล กลไกตลาด สินคาและ

บริการดิจิทัล เทคนิคและเครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใน

ยุคดิจิทัล ทักษะการใชสื่อดิจิทัลในรูปแบบตาง ๆ ที่แพรหลาย เครือขาย

สังคมออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจีน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในรูปแบบแพลทฟอรมออนไลน อีคอมเมิรซ การ

ออกแบบ คัดเลือกสินคา ชองทางการจัดจำหนายในยุคการคาแบบดิจิทัล 

การใชเครื่องมือทางการจัดการและการตลาด การสรางเนื้อหา ออกแบบ

สื่อ ใชสื่อดิจิทัลในการทำการตลาดและการขายผานออนไลน การประเมิน

ผลการดำเนินการธุรกิจ และปญหาตาง ๆ วิธีการแกปญหาเพื่อใหธุรกิจ

สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 2063 SMEs ไทย-จีน    3(3/3-0-0)

 (Small and Medium Enterprises in Thai – Chinese)

Prerequisite: None 

 เรียนรูแนวคิดและหลักการของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ยอม ภาพรวมของการจัดการธุรกิจขนาดกลางและยอมของไทยและจีน 

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน  การเริ่มตน

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย-จีน การลงทุน การเงิน 

การดำเนินงาน การตลาด การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความ

สัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานของรัฐบาลไทย-จีน การประเมินผลการ

ดำเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตาง ๆ ของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อใหธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในจีน สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

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

 (Communication System

 and Negotiation for Chinese Business)

Prerequisite: CN 1023

 เรียนรูการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการเจรจาตอรองทาง

ธุรกิจการเตรียมตัวกอนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคใน

การเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติที่มี

ตอการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจในจีน ตัวอยางของการสื่อสารและการ

เจรจาธุรกิจของจีน การแกปญหาและกรณีศึกษา

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

 (Field Work Practices)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 8

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ในที่ทำงาน

BA 4033 การศึกษาความเปนไปได  3(3/3-0-0)   

 และการบริหารโครงการ

 (Feasibility Study and Project Management)

Prerequisite: None

 เหตุผลและความจำเปนในการบริหารและประเมินโครงการ 

วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนละการควบคุมโครงการ ทั้งในเชิง

เทคนิค ปจจัย เวลา และคาใชจาย การพิจารณาการใชและจัดสรร

ทรัพยากร วิเคราะหความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ การตลาด การ

ผลิต การบริการ และการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะหความ

เสี่ยงของโครงการ การประเมินสัมฤทธิผลและผลกระทบ การบริหารองคกร

โครงการ ทีมงานและความสัมพันธกับองคการแม การคัดเลือกบุคลากร

โครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ

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

 (Business Research) 

Prerequisite:  ST 1063 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทางธุรกิจ 

กระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดขอปฏิบัติการวิจัย 

การกำหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยมาประยุกตใชในการ

วางแผนงานทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานวิจัย 

BA 4123 ระเบียบวิจัยธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Research Methodology in Business)

Prerequisite: ST 2143

 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการวิจัยธุรกิจในภาคทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ การกำหนดขอปญหาการวิจัย การกำหนดสมมติฐาน เครื่องมือและ

การออกแบบเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนขอเสนอ

โครงการ การวิเคราะหขอมูลประมวลผลและแปลความหมายขอมูล การจัด

ทำรายงานเพื่อนำเสนอขอมูลที่ไดมาชวยในการตัดสินใจไดถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณทางการวิจัย

CB 2043 ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคของจีน 3(3/3-0-0)

 (Market and Consumer Behavior of China)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดทางการตลาดของจีน ความสำคัญของตลาดจีนตอ

ธุรกิจ ผูบริโภคและสังคม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกิจรวมกับชาวจีน พฤติกรรมผูบริโภคของจีน ปจจัยภายนอกและภายใน

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค การ

วางแผนและกำหนดกลยุทธ การเขาสูตลาดจีน สวนประสมการตลาด การ

สรางความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน

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.
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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.



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

 (Chinese  in Daily Life) 

Prerequisite: None

 พัฒนาทักษะการฟง 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         

          เรียนรูคำศัพทพื้นฐานที่ใชในธุรกิจ รวมทั้งการฝกการใชภาษาจีน

โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีน รูปแบบประโยค

คำถามและประโยคบอกเลา บทสนทนาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

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

 (Business Chinese 2)

Prerequisite: CN 1023

           เรียนรูคำศัพท บทสนทนา และโครงสรางประโยคภาษาจีนเชิง

ธุรกิจระดับกลาง การใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการสมัครงาน การสื่อสารทางธุรกิจ การสอบถามราคา โครงสราง

องคกรขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจ ผลิตภัณฑสินคา รูปแบบการขนสง

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

 (Chinese Business Communication)

Prerequisite: CN 2013

          พัฒนาทักษะการฟงภาษาจีนเพื่อจับประเด็นสำคัญ และการพูด

ภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสารในเชิงธุรกิจในสถานการณตาง ๆ ฝกการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจโดยใชประโยคหรือบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจาก

สถานการณจำลองและรูปแบบเอกสารที่ใชในการติดตอธุรกิจ

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

 (Basic Chinese Conversation for Business)

Prerequisite : None

 เรียนรูคำศัพทและสำนวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ  ทักษะการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การพูด

คุยตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูดสรุปความ การฝกฝนโดยใช

ประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ จากสถานการณจำลอง

CB 4103 การบริหารโครงการธุรกิจจีน  3(3/3-0-0)

             (Project Management) 

Prerequisite: None

 เรียนรูแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ หนาที่ตาง ๆ

 ในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การทำงบประมาณโครงการ 

การจัดตารางเวลาโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการและ

การประเมินโครงการ การจัดสรรทรัพยากร หลักการเขียนโครงการ การ

สรางแผนงานดวยตารางปฏิบัติงาน เชน ตารางปฏิบัติการของ GANTT, 

PERT และ CPM การใช project Management Software สำหรับการ

บริหารโครงการ ใหนักศึกษาฝกการบริหารโครงการธุรกิจจีน

CB 4106 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

       และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

           การฝกปฏิบัติงานยังหนวยงานภายนอก เปนระยะเวลา 16 

สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณทางดานปฏิบัติ  ใหคุนเคยกับสภาพการ

ทำงาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทำงาน ฝกฝน

ใหรูจักกับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ในที่ทำงาน รวมทั้ง

สามารถประยุกตวามรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต

สถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม และประเมินผลอยางเปน

ระบบ

CB 4563  เศรษฐกิจสรางสรรค  3(3/3-0-0)

 (Creative Economy)

Prerequisite: None

 เรียนรูการสรางแนวความคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคา 

วิวัฒนาการแนวความคิดและเศรษฐกิจสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

การจัดการความรู การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสินคาไทยดวยภูมิปญญาและ

เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวจีนอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงสรางสรรค การ

แกปญหาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน

CB 4903 โครงงานดานธุรกิจจีน  3(0-0-3/15)

 (Special Project in Chinese Business)

Prerequisite: ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 การจัดทำโครงงานพิเศษโดยการคนควาขอมูลปญหาที่เกี่ยวของ

และนำมาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาภายใตการเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารรายวิชาโดยมีอาจารยที่ปรึกษากำกับดูและติดตามและ

ประเมินผลอยางเปนระบบ

CB 3243 การจัดการธุรกิจนำเขาสงออก  3(3/3-0-0)

 และการขนสงไทย-จีน

 (Export-Import Business 

 and Logistics Management in Thai-Chinese)  

Prerequisite: None 

 เรียนรูการวางแผนและวิธีการนำเขา-สงออกสินคาจากไทย

ไปจีน และจากจีนมายังไทยดวยระบบการจัดการ โลจิสติกสระหวางไทย

และจีน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเพื่อการจัดการโลจิสติกส

ระหวางไทยและจีน การหาตลาดเพื่อการนำเขาและสงออกสินคา การ

พัฒนาผลิตภัณฑ การตั้งราคา การสงเสริมการตลาดของสินคาเพื่อการสง

ออก  พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชนในการสงออกและนำเขาสินคาจาก

ไทยไปจีน และจากจีนมาไทย เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินระหวางประเทศ 

บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริมการสงออกและนำเขาระหวางไทยจีน

CB 3123 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Basic Chinese Business Translation) 

Prerequisite: CN 2013

 เรียนรูหลักการแปลภาษาเบื้องตน การแปลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับดานธุรกิจในระดับคำ วลี ประโยคและขอความ จากภาษาจีนเปนภาษา

ไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน

CB 3303  เศรษฐกิจการคาและการลงทุนไทย-จีน 3(3/3-0-0)

 (Economic, Trade and Investment 

 in Thai - Chinese)

Prerequisite: None

 เรียนรูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนแยก

ตามแตละภูมิภาคของจีน ภูมิศาสตรกายภาพของจีนเชิงธุรกิจ โครงสราง

เศรษฐกิจ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน 

ตลอดจนปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความ สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ

จีน การทำการคาระหวางไทย-จีน

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

 (Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite: BA 1503

 เรียนรูแนวคิดและกระบวนการการจัดการกลยุทธ การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก วิเคราะหสภาพการแขงขันของ

อุตสาหกรรม และการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคทางธุรกิจ กลยุทธสำหรับการ

แขงขันในตลาดจีน การสรางองคกรที่มีขีดความสามารถสำหรับการแขงขัน

ในตลาดจีน และการสงเสริมกลยุทธไปสูความสำเร็จดวยการจัดการการ

ดำเนินงานภายในองคกร วัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนำในการดำเนินการ

กลยุทธที่ดี กรณีศึกษาจากบริษัทธุรกิจจีน วิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสิน

ใจแกปญหาเชิงกลยุทธทางธุรกิจสำหรับตลาดจีน

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.
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DB 3003 การจัดการฐานขอมูล  3(2/2-1/2-0)  

 (Database management)

Prerequisite: None

 ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล โดยกลาวถึงเทคโนโลยีฐาน

ขอมูลในปจจุบัน การประยุกตใชงาน การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ และ NoSQL การเขียนภาษาสอบถาม การดูแลฐานขอมูล การ

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูล และการขยายปริมาณบรรจุของฐาน

ขอมูล

DB 3013 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น   3(2/2-1/2-0)   

 (Applications Development)                                          

Prerequisite: None

 หลักและแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใชในการสนับสนุน

ทำงานขององคกร วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การ

วางแผน การออกแบบ การพัฒนา การตรวจสอบ การเริ่มใชงาน และการ

วัดผลแอปพลิเคชัน

     

DB 3023 ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

             (Information Systems in Digital Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยขอมูล  ระบบการจัดการหวงโซ

อุปทานดิจิทัล  การจัดการความสัมพันธและประสบการณลูกคา ระบบการ

วางแผนทรัพยากรองคกร  การผนวกความสามารถระหวางเทคโนโลยี

อัจฉริยะเขากับระบบสารสนเทศ  

 

DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(2/2-1/2-0)  

 (Data Science in Digital Business)

Prerequisite: None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูล ความสำคัญและที่มา

ของวิทยาศาสตรขอมูล การบูรณาการของความรู การเชื่อมโยงศาสตร

ตางๆ เขาดวยกัน กระบวนการในการประยุกตการใชงานโดยใชหลักของ

วิทยาศาสตรขอมูล ประกอบดวย การนำเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

การแสดงภาพขอมูล ประสิทธิภาพของวิทยาศาสตรขอมูลสำหรับธุรกิจ

DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3/3-0-0)

 เชิงพาณิชย

 (Commercial Product Design Process)

Prerequisite: None

 แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ มุงเนนการประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีความ

สัมพันธกับวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนำไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

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

     (Business Reading and Writing in Chinese)

Prerequisite: CN 2013

 พัฒนาทักษะการอาน เพื่อเขาใจความหมายและจับประเด็น

สำคัญของบทความและเอกสารเชิงธุรกิจ ทักษะการเขียนขอความเชิงธุรกิจ

เบื้องตน เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสโตตอบ 

การเสนอราคา การตอรองราคา การจองและสั่งซื้อสินคา เปนตน

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

 (Current Chinese Economy)

Prerequisite: None

 เรียนรูลักษณะเศรษฐกิจจีน 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)

Prerequisite: None

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรม

ประมวลผลคำ  โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ

งาน  โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล  โปรแกรมสำหรับการพัฒนา

เว็บเพจ  การประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน  หลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในการใชงาน

DB 2003 ตรรกะและอัลกอริทึม    3(3/3-0-0)

            (Logic and algorithm)

Prerequisite: None

 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การใชตรรกะ

ในการวิเคราะหเพื่อแกปญหา การออกแบบอัลกอริทึม รวมทั้งการเลือกใช

งานและประยุกตใชงานใหเหมาะสม

DB 2013 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    3(3/3-0-0)

            (Systems Analysis and Design)

Prerequisite: None 

 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบ  การวางแผนและการคัดเลือก

ระบบ  การวิเคราะหระบบ  การสรางแบบจำลองกระบวนการ  การสราง

แบบจำลองขอมูล  การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบและการนำระบบ

ไปใชงาน 

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

 (Chinese  in Daily Life) 

Prerequisite: None

 พัฒนาทักษะการฟง 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         

          เรียนรูคำศัพทพื้นฐานที่ใชในธุรกิจ รวมทั้งการฝกการใชภาษาจีน

โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีน รูปแบบประโยค

คำถามและประโยคบอกเลา บทสนทนาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

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

 (Business Chinese 2)

Prerequisite: CN 1023

           เรียนรูคำศัพท บทสนทนา และโครงสรางประโยคภาษาจีนเชิง

ธุรกิจระดับกลาง การใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการสมัครงาน การสื่อสารทางธุรกิจ การสอบถามราคา โครงสราง

องคกรขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจ ผลิตภัณฑสินคา รูปแบบการขนสง

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

 (Chinese Business Communication)

Prerequisite: CN 2013

          พัฒนาทักษะการฟงภาษาจีนเพื่อจับประเด็นสำคัญ และการพูด

ภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสารในเชิงธุรกิจในสถานการณตาง ๆ ฝกการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจโดยใชประโยคหรือบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจาก

สถานการณจำลองและรูปแบบเอกสารที่ใชในการติดตอธุรกิจ

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

 (Basic Chinese Conversation for Business)

Prerequisite : None

 เรียนรูคำศัพทและสำนวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ  ทักษะการ

สนทนาภาษาจีนธุรกิจขั้นพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การพูด

คุยตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูดสรุปความ การฝกฝนโดยใช

ประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ จากสถานการณจำลอง

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.
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DB 4043 การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Product Design)

Prerequisite: None

 หลักการและการใชงานสวนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร  และประสบการณของผูใชผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การสรางตนแบบสวนปฏิสัมพันธ

ของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  และการประเมินผล

 

DB 4053 การพัฒนางานมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)

 (Multimedia Application Development)

Prerequisite: None

 องคประกอบของมัลติมีเดีย ซอฟตแวร และมาตรฐานอุปกรณที่

ใชในงานมัลติมีเดีย ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบมัลติมีเดีย 

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลงานมัลติมีเดีย และการประยุกต ใช

ซอฟตแวรมัลติมีเดียเบื้องตน

DB 4063 สถาปตยกรรมองคกร  3(3/3-0-0)

 (Enterprise Architecture)

Prerequisite: None

 แนวคิดของสถาปตยกรรมองคกร การออกแบบองคกร การบู

รณาการองคกร การวิเคราะหระบบนิเวศของธุรกิจดิจิทัล การจัดวาง

กลยุทธของธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลใหเขากับระบบนิเวศของขององคกร

DB 4073 ความมั่นคงทางไซเบอร  3(3/3-0-0) 

             (Cyber Security) 

Prerequisite: None

 หลักการเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร การบุกรุก การโจรกรรม

ขอมูลทางคอมพิวเตอร ลักษณะของความเสียหาย ชองโหวของทรัพยากร

สารสนเทศ การสรางความมั่นคงทางไซเบอร การบริหารความเสี่ยง การ

วางแผนความมั่งคงทางไซเบอร จริยธรรมนักคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร มาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัย (ISO27001)

DB 4083 การจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 และการเปนผูประกอบการดิจิทัล

             (Management and Digital entrepreneur)

Prerequisite: None

 การสรางผูประกอบการสมัยใหม  การใชนวัติกรรมทางดิจิทัลสู

มูลคาทางการตลาด การลงทุน และการบริหารธุรกิจสตารทอัพ ธุรกิจ

แพลตฟอรม และการใชทรัพยากรแหลงใหญ การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา และการพัฒนาประสบการณของลูกคา

DB 3053 สัมมนาทางธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Seminar on digital business)

Prerequisite: Senior Standing  นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 การศึกษา วิเคราะห อภิปราย และสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและ

แนวโนมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแปลงรูปธุรกิจสูธุรกิจดิจิทัล โดยเนน

การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และภาคธุรกิจ จากทั้งเอกสาร สื่อ

ตาง ๆ และผูทรงคุณวุฒิ

DB 4003 ปญญาประดิษฐเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Business for Intelligence Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การ

เรียนรูเชิงลึกและการประยุกตใช  การรับรูและการมองเห็นของ

คอมพิวเตอร  การจำแนกประเภทรูปภาพและการตรวจจับวัตถุ การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกตใช วิทยาการหุนยนต  ปญญา

ประดิษฐสำหรับธุรกิจ

 

DB 4013 การประมวลผลบนคลาวด  3(3/3-0-0)

 เพื่อธุรกิจดิจิทัล 

 (Cloud computing for digital business)

Prerequisite: None

 ประเภท คุณลักษณะ และสถาปตยกรรมรูปแบบตางๆ ของคลา

วด เทคโนโลยีที่ใชสำหรับการประมวลผลแบบคลาวดทั้งในมุมของผูให

บริการและผูใชบริการ ความมั่นคงปลอดภัย ประโยชนของการประมวลผล

แบบคลาวดที่มีตอธุรกิจ

DB 4023 เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(3/3-0-0)

 (Blockchain technology for digital business)

Prerequisite: None

 แนวคิดของการนำบล็อคเชนเขามาใชในการทำงานขององคกร 

เชนภาคการเงินการธนาคาร  แนวคิดสกุลเงินดิจิทัล บทบาทของ

เทคโนโลยีบล็อคเชนในการขับเคลื่อนองคกรในยุคดิจิทัล การพัฒนาและ

ประยุกตใชงานบล็อคเชนในองคกร

DB 4033 ธุรกิจอัจฉริยะ    3(3/3-0-0)

            (Business Intelligence)

Prerequisite: None

 หลักการธุรกิจอัจฉริยะ ความตองการสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ การ

ทำงานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ 

การวิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การสนับสนุนการ

ตัดสินใจ และการผสมผสานเชิงธุรกิจในระดับปฏิบัติการ กลวิธี และ

กลยุทธ

DB 3003 การจัดการฐานขอมูล  3(2/2-1/2-0)  

 (Database management)

Prerequisite: None

 ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล โดยกลาวถึงเทคโนโลยีฐาน

ขอมูลในปจจุบัน การประยุกตใชงาน การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ และ NoSQL การเขียนภาษาสอบถาม การดูแลฐานขอมูล การ

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูล และการขยายปริมาณบรรจุของฐาน

ขอมูล

DB 3013 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น   3(2/2-1/2-0)   

 (Applications Development)                                          

Prerequisite: None

 หลักและแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใชในการสนับสนุน

ทำงานขององคกร วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การ

วางแผน การออกแบบ การพัฒนา การตรวจสอบ การเริ่มใชงาน และการ

วัดผลแอปพลิเคชัน

     

DB 3023 ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล  3(3/3-0-0)

             (Information Systems in Digital Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยขอมูล  ระบบการจัดการหวงโซ

อุปทานดิจิทัล  การจัดการความสัมพันธและประสบการณลูกคา ระบบการ

วางแผนทรัพยากรองคกร  การผนวกความสามารถระหวางเทคโนโลยี

อัจฉริยะเขากับระบบสารสนเทศ  

 

DB 3033 วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(2/2-1/2-0)  

 (Data Science in Digital Business)

Prerequisite: None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูล ความสำคัญและที่มา

ของวิทยาศาสตรขอมูล การบูรณาการของความรู การเชื่อมโยงศาสตร

ตางๆ เขาดวยกัน กระบวนการในการประยุกตการใชงานโดยใชหลักของ

วิทยาศาสตรขอมูล ประกอบดวย การนำเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

การแสดงภาพขอมูล ประสิทธิภาพของวิทยาศาสตรขอมูลสำหรับธุรกิจ

DB 3043 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3/3-0-0)

 เชิงพาณิชย

 (Commercial Product Design Process)

Prerequisite: None

 แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ มุงเนนการประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีความ

สัมพันธกับวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนำไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

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.
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DB 4093 การตลาดดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 (Digital marketing) 

Prerequisite: None

 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในการดำเนินกลยุทธทางการ

ตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผานสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ  

การนำสื่อดิจิทัลมาเปนชองทางในการการเขาถึง ติดตอ โตตอบ เรียนรู

พฤติกรรมผูบริโภค และสรางความสัมพันธกับผูบริโภค การสรางชอง

ทางการจำหนายสินคาดวยสื่อดิจิทัล รวมทั้งการประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมการตลาดโดยประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการประเมินผลการดำเนิน

งาน

DB 4103 สื่อสังคมเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 (Social media for Digital Business)

Prerequisite: None

 แนวคิดสื่อสังคมในธุรกิจ  กลยุทธและการวางแผนสื่อสังคมใน

ธุรกิจ  สื่อสังคมสำหรับชุมชน  สื่อสังคมเผยแพรเนื้อหา  สื่อสังคมบันเทิง  

สื่อสังคมการคา  การจัดการขอมูลสื่อสังคม  กรณีศึกษาของสื่อสังคมใน

ธุรกิจ

DB 4113 การบริหารโครงการเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(3/3-0-0)

             (Project Management for Digital Business)

Prerequisite: None

 บทบาทแนวความคิดของเทคโนโลยีสมัยใหมในองคกร การ

จัดการองคกรแบบเรงดวน การบริหารโครงการ การวางแผนและการจัด

ตารางงาน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการทำโครงการ ปญหา

และอุปสรรคในการจัดการโครงการ เทคนิคในการบริหารงานโครงการที่ใช

ในยุคดิจิทัล

DB 4123 การจัดการเทคโนโลยี   3(3/3-0-0)

 เพื่อเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดลอม                                         

             (Technology Management 

 for Productivity and Environment)

Prerequisite: None  

 แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต เทคนิค โดยเครื่อง

มือพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงระบบการผลิตทั้งองคกร สราง

มูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช การจัดการสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน

DB 4043 การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัล  3(3/3-0-0)

 (Digital Product Design)

Prerequisite: None

 หลักการและการใชงานสวนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร  และประสบการณของผูใชผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  การสรางตนแบบสวนปฏิสัมพันธ

ของผลิตภัณฑทางดิจิทัล  และการประเมินผล

 

DB 4053 การพัฒนางานมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)

 (Multimedia Application Development)

Prerequisite: None

 องคประกอบของมัลติมีเดีย ซอฟตแวร และมาตรฐานอุปกรณที่

ใชในงานมัลติมีเดีย ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบมัลติมีเดีย 

การศึกษากระบวนการพัฒนาผลงานมัลติมีเดีย และการประยุกต ใช

ซอฟตแวรมัลติมีเดียเบื้องตน

DB 4063 สถาปตยกรรมองคกร  3(3/3-0-0)

 (Enterprise Architecture)

Prerequisite: None

 แนวคิดของสถาปตยกรรมองคกร การออกแบบองคกร การบู

รณาการองคกร การวิเคราะหระบบนิเวศของธุรกิจดิจิทัล การจัดวาง

กลยุทธของธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลใหเขากับระบบนิเวศของขององคกร

DB 4073 ความมั่นคงทางไซเบอร  3(3/3-0-0) 

             (Cyber Security) 

Prerequisite: None

 หลักการเร่ืองความมั่นคงทางไซเบอร การบุกรุก การโจรกรรม

ขอมูลทางคอมพิวเตอร ลักษณะของความเสียหาย ชองโหวของทรัพยากร

สารสนเทศ การสรางความมั่นคงทางไซเบอร การบริหารความเสี่ยง การ

วางแผนความมั่งคงทางไซเบอร จริยธรรมนักคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร มาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัย (ISO27001)

DB 4083 การจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(3/3-0-0)

 และการเปนผูประกอบการดิจิทัล

             (Management and Digital entrepreneur)

Prerequisite: None

 การสรางผูประกอบการสมัยใหม  การใชนวัติกรรมทางดิจิทัลสู

มูลคาทางการตลาด การลงทุน และการบริหารธุรกิจสตารทอัพ ธุรกิจ

แพลตฟอรม และการใชทรัพยากรแหลงใหญ การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา และการพัฒนาประสบการณของลูกคา

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.
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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.
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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
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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.

DB 4183 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจดิจิทัล 3(2/2-1/2-0)

 (Workshop in Digital Business)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจดิจิทัล เพื่อใหไดทักษะ

มาตรฐานสากลทางดานธุรกิจดิจิทัล

DB 4203  การฝกงานทางธุรกิจดิจิทัล   3(0-0-3/15)  

 (Internship in Digital Business)

Prerequisite: Senior Standing   นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อเรียนรู

กระบวนการทำงานขององคกร และการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ

ทำงานขององคกร

DB 4213  สหกิจศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล  6(0-0-6/40)

  (Co-operative Education in Digital Business)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 นักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย

ปฏิบัติงานจริงในองคกรธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู

ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

 (Introduction to Economics) 

Prerequisite: None 

 เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสำคัญ และมีความรูความเขาใจแนว

ความคิดภาพรวม และหลักการทั่วไปเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาค 

และมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกำหนดอุปสงค และ

อุปทานสินคา พฤติกรรมผูบริโภคและผูผลิต การกำหนดราคาและผลผลิต

ในตลาดแขงขันสมบูรณและ ไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน การ

คลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ

EG 5233 การฟง-การพูด   3(3/3-0-0)

 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

             (English Listening – Speaking for Professional)

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนำเสนอในที่ประชุมและการ

อภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจับใจความ และสำนวนที่ใชใน

ธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการ

ดำเนินวิชาชีพ

DB 4133 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3/3-0-0)

 เพื่อสังคมดิจิทัล

 (Energy and Environment for Digital Society)

Prerequisite: None 

 หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจในยุค

ดิจิทัล วิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการ

ปองกันแกไขปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายที่

เกี่ยวของทางธุรกิจ

DB 4143 การควบคุมคุณภาพ   3(3/3-0-0)

 เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม    

            (Quality Control for Modern Industry)

Prerequisite: None

 แนวคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การ

จัดการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การตรวจ

สอบทางคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ

DB 4153 โครงงานพิเศษ   3(0-3/9-0-0)

 (Special Project)

Prerequisite: Senior Standing 

 การออกแบบงานทางธุรกิจดิจิทัลที่สามารถนำไปประยุกตใชกับ

ธุรกิจดิจิทัล โดยการนำความรูที่ไดจากหลักสูตรมาประยุกต  มีการนำเสนอ

โครงรางงาน การวิเคราะหงานและออกแบบงานที่เปนรูปธรรม พรอมจัดทำ

ตนแบบหรือโมเดล และพัฒนางานออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจน พรอม

ประเมินความเหมาะสมของงาน

DB 4163 การศึกษา    3(3/3-0-0)

 เฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 1              

 (Selected Topic in Digital Business 1)

Prerequisite:  นักศึกษาชั้นปสุดทาย

      การศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจดิจิทัล

DB 4173 การศึกษา    3(3/3-0-0)

 เฉพาะเรื่องทางธุรกิจดิจิทัล 2 

            (Selected Topic in Digital Business 2)

Prerequisite: นักศึกษาชั้นปสุดทาย

 การศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจดิจิทัล
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