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03762211**ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Theory)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03753111 และ 03753112
ทฤษฎีของการค้าระหว่างประเทศ ผลประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี
การกระตุ้นส่งออก นโยบายการค้าของประเทศกําลังพัฒนา ทฤษฎีวิกฤตการเงินระหว่างประเทศ
Theories of international trade, gains from international trade, theory of
economic coordination international movements of labor and capital, theory of
international trade policies, theory of stimulating exports, developing countries’ trade
policies, theory of international financial crisis.
03762212**การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112
การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ หลักและ
ทฤษฎีการค้า การลงทุน กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิต
การเงินและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
Management, strategies of international business, analysis of business
competition, trading principle and theories, investment, managerial activities, human
resources management, marketing, production, finance, and international environment.
03762301**กฎหมายการขนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Law on International Carriage)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757231
กฎหมายหมายการรับขนทางบก ทางเรือ และทางอากาศ กฎหมายเฮก กฎหมายของเฮกวิสบี้
กฎของแฮมเบอร์ก และอนุสญ
ั ญาวอร์ซอร์ สิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายของคู่กรณีผู้มสี ่วนได้
เสีย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการรับขนระหว่างประเทศ อนุสัญญาและสัญญาระหว่างประเทศ และ
กฎหมายไทย
Rules concerning transportation of land, sea and air. Rules of Hague. Rules of Hague
Visby. Rules of Hamburg and Convention of Warsaw. Rights and liability of the
interested parties based on laws of international carriage. Conventions and agreements
of international and Thai domestic laws.
** รายวิชาปรับปรุง
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03762321**การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03759211
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงิน ตลาดและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ระบบ
อัตราแลกเปลีย่ นและเครื่องมือในการปริวรรคเงินตราระหว่างประเทศ ทฤษฏีทางการเงินระหว่างประเทศ การ
พยากรณ์ค่าเงิน รวมทั้งการวัดและการจัดการกับความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างประเทศ
International financial management, balance of payment international financial
markets and institutions, exchange rate system and foreign exchange tools,
international financial theory, currency forecasting including measurement of interest
rate risks and interest risks and foreign exchange rate.
03762322**การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Investment)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03759211
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินระหว่างประเทศ ตลาด
การเงินระหว่างประเทศ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุน
ระหว่างประเทศ ความสําคัญและวิธีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานในการลงทุนระหว่างประเทศและประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยน
Difference of foreign cultures, international financial instrument, international
financial market, international investment tare of return and risks, international instrument
risks, international investment performance analysis and important issues involving
currency exchange rates.
03762331**การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross-Cultural Analsysis and Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757111
ความหมายของวัฒนธรรม ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผู้นําในสภาพความแตกต่างทางเชื้อชาติ อายุ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการในบริบท
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
Definitions of culture. Theory of motivation. International leadership of various
races, ages, ethic and social responsibility. Process of cultural changes among nations.
Cultural conservation and its effects on international business management.
Management in different cultural contexts.

** รายวิชาปรับปรุง
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03762332**การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Human Resource Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112
กลยุทธ์และความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศโครงสร้างและความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การฝึกอบรม และการประเมินผล
บุคลากรภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ
Strategies and differences in international human resource management. Structures
and cultural differences in communication. Selection, development, training, and
performance evaluation of Personal under internationally assigned work.
03762333*การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Business Communication)
แนวคิดและองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมทีม่ ีเกีย่ วข้อง
กับการสื่อสารทางธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารและแก้ต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
Concepts and elements of communication. Social customs and cultures relating
to intercultural business communication and establishing business relationship.
Strategies in intercultural communication and advocacy. Internal and external factors
affecting intercultural business communication.
03762341*ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Distribution Channel)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111
ความสําคัญและการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการช่องทาง
การกระจายสินค้าข้ามวัฒนธรรม ประเด็นทางผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลกับการออกแบบและการจัดการช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
Importance and design of international distribution channel. Cross-cultural
management of distribution channel. Product, pricing, and promotion issues including
other factors affecting design and management of international distribution channel.
03762342**การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและแนวโน้มในตลาด
ต่างประเทศ กลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจาก
ความต่างของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาและอุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศ
Analysis of international marketing environments. Distinctive characteristics and
trends of foreign market. International marketing strategies, plan and control as well as effects
from different societies, cultures, economics and politics, problem and threat in foreign market.
* รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
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03762351**การจัดการเพือ่ การส่งออกและนําเข้า
3(3-0-6)
(Export and Import Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111
การจัดการภายในองค์การเกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้า การพัฒนาการค้ากับต่างชาติ
กระบวนการและวิธีการส่งออกและนําเข้า ระเบียบ พิธีศุลกากร หน้าทีแ่ ละกิจกรรมของหน่วย งาน
บริการ
Export and import management in organization. Development of international
trade. Process and method of export and import, regulations, customs duty, functions
and activities of service division.
03762352*การดําเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Operations)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03762212
การประเมินทางเลือกวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาการดําเนินการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของวิธีการเข้าตลาด การเลือกและพัฒนากลยุทธ์การเข้าตลาด
ระหว่างประเทศ ประเด็นสําคัญและโอกาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหม่ สร้างตําแหน่งการแข่งขันใหม่ในตลาด
ระดับโลก
An assessment of the alternative methods of entering foreign markets.
Developing international business operations. Advantages and disadvantages of market
entry modes. Choosing and developing the international market entry strategies.
Important issues and opportunities of the new economy. Creating a new competitive
position in the global market.
03762361*สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Environment)
กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยทั่วไปและปัจจัยการ
ดําเนินการในสภาพแวดทางธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมระดับโลกต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
Conceptual frameworks of international business environment. Changing of
international business environment. International trading and investing environment.
General and operational factors in international business environment. Impacts of
global environment on international business.
03762362**กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757231

3(3-0-6)

* รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
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กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่ง กฎหมายประกันภัย ข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ การควบคุมและการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ระหว่างประเทศ ภาษีอากรและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีเกี่ยวข้องกับสัญญา การตัดสินชี้ขาด
และการยุติข้อพิพาทและกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Law of international trade, law of transportation, law of insurance, disputation
of international trading, international movement of capital investment, international
currency control and exchange, tax and principle of international law concerning
contract, judgment and dispute resolution and case studies of international trade.
03762431**กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Business Strategies)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757112
กลยุทธ์ของกิจการระดับโลก วิวัฒนาการ สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกล
ยุทธ์ โครงสร้างองค์การ ประเด็นการจัดการและการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จริยศาสตร์
และการประเมินผลการดําเนินการ
Strategies of global corporations, evolutions, international business
environment, strategic planning, organization structure, management and marketing
issues, cultural changes, cultural changes, ethics and evaluation.
03762453**การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Air Transport Management)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03764211
ภูมิศาสตร์การบินระหว่างประเทศ สิทธิการบิน การขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบิน สายการบิน
และเครือข่าย ระบบการสํารองที่นั่งและจําหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผูโ้ ดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออก
ระหว่างประเทศและระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคลสําหรับการ
รับขนสินค้าทางอากาศ และแนวโน้มของการขนส่งทางอากาศ
Geography of international air. Rights of air. Air transportation. Industries of
airlines. Airlines and networks. Systems of reservation and ticketing. Services for
passengers. Regulations of international immigration and regulations of customs.
Transportation of Air cargo. Marketing. Managing personnel for air cargo and trends of
air transportation.
03762463**สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Institutions and Politics)
การเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยพื้นฐานที่มผี ลกระทบต่อตําแหน่งและสถานภาพทางการเมือง
และสถาบัน กฎระเบียบและข้อบังคับตามนโยบายต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ
International politics, basic factors affecting to political. Position and condition
and institutions, regulation and international. Policy including tools and policy of international
trade.
** รายวิชาปรับปรุง
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03762464**อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)
(Industry and Trade in Asia)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจนการลงทุนในเอเชีย
Development of industries and trade after World War II. The growth of the
economics in Asia. Structures of industries and trade. Policies and trends of
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of
government. Industries of trades including investment in Asia.
03762465**อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0-6)
(Industry and Trade in Europe)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในยุโรป
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจนการลงทุนในยุโรป
Development of industries and trade after World War II. The growth of the
economics in Europe. Structures of industries and trade. Policies and trends of
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of
government. Industries of trades including investment in Europe.
03762466**อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0-6)
(Industry and Trade in Africa)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในแอฟริกา
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจนการลงทุนในแอฟริกา
Development of industries and trade after World War II. The growth of the
economics in Africa. Structures of industries and trade. Policies and trends of
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of government.
Industries of trades including investment in Africa.
03762467**อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)
(Industry and Trade in North America)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในอเมริกา
เหนือ โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาเหนือ
Development of industries and trade after World War II. The growth of the
economics in North America. Structures of industries and trade. Policies and trends of
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of government.
Industries of trades including investment in North America.
** รายวิชาปรับปรุง
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03762468**อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้
3(3-0-6)
(Industry and Trade in South America)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในอเมริกาใต้
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรมการค้า ตลอดจนการลงทุนในอเมริกาใต้
Development of industries and trade after World War II. The growth of the
economics in South America. Structures of industries and trade. Policies and trends of
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of government.
Industries of trades including investment in South America.
03762490*สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project, including report writing and presentation.
03762491**ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in International Business)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757122
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ การกําหนดปัญหา การวางรูปการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การใช้สถิตสิ ําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั
Principles and research methods in international business, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics of research, report writing and presentation.
03762496* เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topics in International Business)
เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in international business at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
03762497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจระหว่างประเทศในปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting in international business at
the bachelor’s degree level.
* รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
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03762498 ปัญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in international business at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
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