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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
เป้ าหมายของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูป้ ระกอบการสากล (หลักสู ตรนานาชาติ) นั้น
มุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีความเชื่ อมัน่ และกล้าเป็ นผูน้ าํ ความเปลี่ยนแปลงในทักษะที่สาํ คัญ 1 ใน 3 ทักษะ ซึ่ ง
เนื้ อหาหลักสู ตรมุ่งเน้นในการเสริ มสร้างทักษะที่สาํ คัญ อันได้แก่ทกั ษะด้านการก่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
ธุ รกิจ ทักษะด้านการบริ หารธุ รกิจและการตลาดระหว่างประเทศ และทักษะด้านการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทักษะทั้ง 3 นี้ นักศึกษาต้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริ งภายในบริ ษทั หรื อ องค์กรปั จจุบนั หรื อ แม้กระทัง่ การเริ่ มต้นเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมที่มีนัยสําคัญ ซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมในภาพรวม
ระดับประเทศ
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5. กําหนดการเปิ ดสอน
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2555
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา (ผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่ างชาติใช้ คุณสมบัติเช่ นเดียวกัน)
1. สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี (ไม่จาํ กัดสาขา) หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีประสบการณ์การทํางานไม่ต่าํ กว่า 1 ปี

3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้ โดยต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
- คะแนน TU-GET (จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนน
- คะแนน TOEFL ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนนสําหรับ Paper-based test หรื อไม่ต่าํ กว่า 213 คะแนนสําหรับ
Computer-based test หรื อไม่ต่าํ กว่า 79-80 คะแนนสําหรับ Internet-based test
- คะแนน IELTS ไม่ต่าํ กว่า 6.0
4. ในกรณี ที่นกั ศึกษามีภาษาอังกฤษเป็ น Native language จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งแสดงผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
5. เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา (ผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่ างชาติใช้ วธิ ีการคัดเลือกเช่ นเดียวกัน)
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ผูท้ ี่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
- คะแนน TU-GET (จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไม่ต่าํ กว่า 550
คะแนน
- คะแนน TOEFL ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนนสําหรับ Paper-based test หรื อไม่ต่าํ กว่า 213 คะแนน
สําหรับ
Computer-based test หรื อไม่ต่าํ กว่า 79-80 คะแนนสําหรับ Internet-based test
- คะแนน IELTS ไม่ต่าํ กว่า 6.0
2. ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ตามแนว GMAT
ซึ่งคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบหรื อผูส้ มัครอาจยืน่
คะแนน GMAT เฉพาะส่ วน Quantitative score ไม่ต่าํ กว่า 80 % แทนการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผล
สอบต้องมีอายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
8. ระบบการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในระบบไตรภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน - ไม่มี –

1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
จํานวน 1.25 หน่วยกิตในระบบไตรภาคมีค่าเท่ากับ จํานวน 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
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9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา ระบบไตรภาค นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา และต้องศึกษาให้สาํ เร็ จตามหลักสู ตรภายในเวลาไม่
เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาหลักสู ตรแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนรายวิชาและ/หรื อวิทยานิพนธ์ไม่ต่าํ กว่า 3 หน่วย
กิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 12
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
1. การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S
(ใช้ได้) และ/หรื อ ระดับไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น สําหรับลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า C ไม่วา่ จะ
เป็ นลักษณะวิชาบังคับหรื อวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
ในกรณี ที่มีวิชาที่เทียบโอนกับวิชาในหลักสูตรให้นาํ หน่วยกิตนับรวมด้วย แต่ไม่นาํ มาคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยสะสม โดยเทียบโอนให้เฉพาะวิชาบังคับและไม่เกิน 6 หน่วยกิต
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U (ใช้ไม่ได้) ระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อ
ระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้คา่ ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

-5-

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และระดับ U
(ใช้ไม่ได้) วิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระที่ได้ระดับ S จึงนับว่าสอบผ่าน โดยจะนับหน่วยกิตให้ แต่
จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการศึกษาวิชาเสริ มพื้นฐาน การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรู ้
แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) โดยไม่มีค่าระดับและไม่นาํ มานับหน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา
การทวนสอบอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ใน
แต่ละรายวิชา ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรื องานกลุ่มที่มอบหมาย เป็ นต้น โดย
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอ้ งทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังสําเร็ จการศึกษา ภาควิชาฯ
จะจัดให้นกั ศึกษาสอบประมวลความรู ้โดยการสอบจะเป็ นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักศึกษาต้องสอบให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง ตลอดจนทําการ
สํารวจและการศึกษาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 51
หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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3.3 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ (ในการศึกษาแผน ก.แบบ ก2)
3.4 ได้ระดับ S ในการค้นคว้าอิสระ (ในกรณี ศึกษาแผน ข)
3.5 ได้ระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้ (ในกรณี ศึกษาแผน ข)
3.6 ได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศ
3.7 ได้ระดับ P ในการวัดผลวิชาเสริ มพื้นฐาน
3.8 สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ระดับนานาชาติ
3.9 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะพาณิ ชยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร ..125,656..... บาท
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษาแบ่งเป็ น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
1) แผน ก แบบ ก 2 : ศึกษาลักษณะวิชาและทําวิทยานิพนธ์
1. วิชาบังคับด้านบริ หารธุรกิจ
18 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านผลกระทบทางธุรกิจ
9 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ
9 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
51 หน่ วยกิต
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2) แผน ข : ศึกษาลักษณะวิชา โดยไม่ทาํ วิทยานิพนธ์
1. วิชาบังคับด้านบริ หารธุรกิจ
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
- วิชาเฉพาะด้านผลกระทบทางธุรกิจ
- วิชาเฉพาะด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. วิชาเลือก
4. การค้นคว้าอิสระ
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย
อักษรย่อ ธป/GI
หมายถึง
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
0–9
หมายถึง
เลขหลักสิ บ
หมายถึง
0-2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5-6
หมายถึง
เลขหลักร้อย
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
51 หน่ วยกิต

อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
รายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาผูป้ ระกอบการสากล
ลําดับวิชาของแต่ละกลุ่ม/หมวดวิชา
ลําดับวิชาของแต่ละกลุ่ม/หมวดวิชา
กลุ่มหรื อหมวดของลักษณะวิชา
วิชาบังคับ (หมวดวิชาด้านบริ หารธุรกิจ)
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาเลือก
วิชาอื่น ๆ
ระดับของวิชา
วิชาเสริ มพื้นฐาน
วิชาระดับปริ ญญาโทขั้นต้น
วิชาระดับปริ ญญาโทขั้นสูงหรื อวิชาที่มีวชิ าบังคับก่อน
วิทยานิพนธ์

วิชาเสริมพืน้ ฐาน (Pre-course)
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาเสริ มพื้นฐาน จํานวน 2 วิชา ดังนี้
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รหัส

รายวิชา

ธป 500
GI 500
ธป 501
GI 501

พื้นฐานทางธุรกิจ 1
Intensive Business 1
พื้นฐานทางธุรกิจ 2
Intensive Business 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

นักศึกษาต้องศึกษาให้ได้ระดับ P (ผ่าน) โดยค่าระดับที่ได้จากการศึกษาวิชาดังกล่าวจะไม่นาํ มาคิดรวมกับ
หน่วยกิตสะสมและค่าเฉลี่ยสะสม
วิชาบังคับด้ านบริหารธุรกิจ (MBA Core Courses)
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ทุกสาขา ต้องศึกษาวิชาบังคับด้านบริ หารธุรกิจ (MBA Core
Course) จํานวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต ดังนี้
หน่ วยกิต
รหัส
รายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธป 600
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-9)
GI 600
Business Economics
ธป 601
การบัญชีเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
3(3-0-9)
GI 601
Accounting for Management and Decision Making
ธป 602
การตัดสิ นใจทางการตลาด
3 (3-0-9)
GI 602
Marketing Decisions
ธป 603
การตัดสิ นใจทางการเงิน
3 (3-0-9)
GI 603
Financial Decisions
ธป 604
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในเอเชีย
3(3-0-9)
GI 604
Business Environment in Asia
3(3-0-9)
ธป 605
การจัดการโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการเพื่อการ
ตัดสิ นใจ
GI 605 Logistics and Operation Management for Decision Making
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วิชาบังคับเฉพาะสาขา (Area Studies Course)
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขาทุกวิชา ยกเว้น ธป 731 โครงสร้างทางธุรกิจ
ใหม่ รวมจํานวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขาทุกวิชา จํานวน 7 วิชา 21
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วิชาเฉพาะด้ านผลกระทบทางธุรกิจ (Impact Sequence) จะมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดบุคคล ทีมงานและ
องค์กร เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็ จในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรที่มีจาํ กัด และความท้าทายทางสังคม รวมทั้งเปิ ดโอกาสผูป้ ระกอบการ
ในการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธป 630
สภาพแวดล้อมในระดับมหภาคและความยัง่ ยืน
3(3-0-9)
GI 630
Macro Environment and Sustainability
ธป 631
การทํางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ าํ ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-9)
GI 631
Cross-Cultural Teams and Leadership
ธป 632
พฤติกรรมองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศเพือ่ ความยัง่ ยืน
3(3-0-9)
GI 632
International Organization Behavior for Sustainability
วิชาเฉพาะด้ านนวัตกรรมทางธุรกิจ (Innovation Sequence) เน้นความเข้าใจกระบวนการของการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและวิธีที่นวัตกรรมเหล่านี้สามารถนําไปใช้ เพือ่ เพิ่มมูลค่าที่จะนําไปสู่โอกาสทางธุรกิจ
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธป 633
กลยุทธ์และรู ปแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวตั น์
3(3-0-9)
GI 633
Global Strategy and Strategic Business Models
3(3-0-9)
ธป 634
การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า
Innovation for Value Creation
GI 634
ธป 730
นวัตกรรมในตลาด
3(3-0-9)
GI 730
Innovations in the Market
ธป 731
โครงสร้างทางธุรกิจใหม่
3(3-0-9)
GI 731
Structures of New Ventures
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วิชาเลือก (Elective)
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกไม่ต่าํ กว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธป 640
การประกอบธุรกิจในประเทศจีน
3(3-0-9)
GI 640
Doing Busi ess in China
การประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
3(3-0-9)
ธป 641
Doing Business in Japan
GI 641
ธป 740
ประเด็นสําคัญในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-9)
GI 740
Current Issues in Entrepreneurship
ธป 741
สัมมนาธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ 1
3(3-0-9)
GI 741
Seminar in Busiess for Entrepreneurs 1
ธป 742
สัมมนาธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ 2
3(3-0-9)
GI 742
Seminar in Business for Entrepreneurs 2
วิทยานิพนธ์ (Thesis) สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
ธป 800
วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
GI 800
Thesis
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ (Independent Study) สําหรับนักศึกษา แผน ข
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
ธป 760
การค้นคว้าอิสระ 1
3 หน่วยกิต
GI 760
Independent Study 1
ธป 761
การค้นคว้าอิสระ 2
3 หน่วยกิต
GI 761
Independent Study 2
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ธป 500 พืน้ ฐานทางธุรกิจ 1
3 (3-0-9)
GI 500 Intensive Business 1
พื้นฐานการตลาด การบัญชี การเงิน การใช้ตารางการคิดคํานวณทางการเงินและเครื่ องมือการวิจยั ทางธุรกิจ
เนื้อหาครอบคลุมถึงลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนผสมทางการตลาดและข้อเสนอทางการตลาด (สิ นค้าและบริ การ) เทคนิค
ทางการบัญชีเบื้องต้น รายงานทางการเงิน การสร้างแบบจําลองทางการคิดคํานวณทางการเงิน เทคนิคการสัมภาษณ์
และการวิจยั เชิงคุณภาพ
ธป 501 พืน้ ฐานทางธุรกิจ 2
3 (3-0-9)
GI 501 Intensive Business 2
มุ่งเน้นศึกษาเชิงลึกเพื่อการจัดทําแผนธุรกิจ และการนําเสนอแผนธุรกิจ โดยจะพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ตั้งแต่
การเตรี ยมการ การวางโครงสร้างและการนําเสนอ ตลอดจนการใช้เครื่ องมือช่วยต่างๆ รวมถึงหลักในการตอบคําถาม
ระหว่างการนําเสนอแผนธุรกิจ

 วิชาบังคับด้ านบริหารธุรกิจ
ธป 600 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3 (3-0-9)
GI 600 Business Economics
หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ เศรษฐศาสตร์มหภาคของกลไกตลาด โดยศึกษาถึงการกําหนด
อุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนราคาของสิ นค้าในตลาด บทบาทของราคาในการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
และสวัสดิการของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในโครงสร้างตลาดแบบต่างๆ บทบาทของการบริ โภค การออม การใช้จ่าย
ภาครัฐ การส่ งออกและนําเข้าที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของเงินเฟ้ อ อัตราการว่างงาน ดอกเบี้ย รวมทั้ง
นโยบายการเงินและการคลังต่อวงจรเศรษฐกิจ ภายใต้สามแนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ แนวคิด
คลาสสิ ค แนวคิดของเคนส์ และ แนวคิดนีโอคลาสสิ ค โดยเน้นกรณี เศรษฐกิจประเทศไทยเป็ นกรณี ศึกษา รวมทั้งการ
วิจยั ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ
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ธป 601 การบัญชีเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ
3 (3-0-9)
GI 601 Accounting for Management and Decision Making
พื้นฐานของแนวคิดสมัยใหม่ของการบัญชีบริ หารและทฤษฏีและเครื่ องมือที่ใช้ในบัญชีบริ หารสมัยใหม่
วิธีการนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพสําหรับประสานกิจกรรมด้านการบริ หาร
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร จุดเน้นจะอยูท่ ี่การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในกระบวนการตัดสิ นใจทางการบริ หารและ
การวางแผนและควบคุมขององค์กรธุรกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความเป็ นไปได้และโอกาสที่มีอยูผ่ า่ นการบัญชี
บริ หารเพื่อให้การตัดสิ นใจมีประสิ ทธิภาพขึ้น
ธป 602 การตัดสิ นใจทางการตลาด
3 (3-0-9)
GI 602 Marketing Decisions
พื้นฐานและขั้นตอนในการบริ หารการตลาด โดยมุ่งเน้นบทบาทของการตลาดองค์กร ความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานอื่น และการบริ หารการตลาดอย่างมีประสิ ทธิภาพบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกลุ่มลูกค้า และ
สิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์การแข่งขัน การแบ่งส่ วนและเลือกตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การสร้าง
และวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การสื่ อสาร และการกระจายสิ นค้าตามช่องทางการจัดจําหน่าย นอกจากนี้ยงั
มุ่งเน้นหลักการศึกษาตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ และนักศึกษาต้องจัดทํารายงานการวิจยั ด้านการตลาด โดย
มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ธป 603 การตัดสิ นใจทางการเงิน
3 (3-0-9)
GI 603 Financial Decisions
แนวคิดและบทบาทของการบริ หารทางการเงินในองค์กร ได้แก่ เป้ าหมายของการตัดสิ นใจทางการเงิน
เครื่ องมือวิเคราะห์ทางการเงิน ด้วยการใช้อตั ราส่ วนทางการเงิน มูลค่าของเงินและเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด
ตราสารทางการเงิน การตัดสิ นใจในการลงทุน แหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุน การตัดสิ นใจในการเลือกแหล่ง
เงินทุน การสร้างผลกําไร การบริ หารเงินทุนหมุนเวียนและการประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
ธป 604 สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในเอเชีย
3 (3-0-9)
GI 604 Business Environment in Asia
พื้นฐานทางวัฒนธรรมในประเทศเอเชียที่สาํ คัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และทําการสํารวจความท้า
ทายและโอกาสของภูมิภาคเอเชียสําหรับผูป้ ระกอบการ
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ธป 605 การจัดการโลจิสติกส์ และการปฏิบัติการเพือ่ การตัดสิ นใจ
3 (3-0-9)
GI 605 Logistics and Operation Management for Decision Making
สะท้อนแนวคิดเรื่ องวิธีการจัดการด้านโลจิสติกและการดําเนินงานขององค์กรให้กบั ลูกค้า องค์กร ในทุกสาขา
ต่างพบความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมองค์กร กระบวนการ การไหล
ของวัตถุดิบ และการควบคุมพนักงาน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการผลิตและการจัดส่ งสิ นค้า/บริ การสู่ลูกค้า ดังนั้น การจัดการ
โลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงส่ งผลต่อการดํารงอยูใ่ นระยะยาวขององค์กร อธิบายการพัฒนา
ของกลยุทธ์ โลจิสติกส์ และการบริ หารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่ งสิ นค้าและ
บริ การภายใน และระหว่างองค์กร หัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริ หารคุณภาพ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การออกแบบ
กระบวนการ และการบริ หารห่ วงโซ่อุปทาน
 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
► วิชาเฉพาะด้ านผลกระทบทางธุรกิจ
ธป 630 สภาพแวดล้ อมในระดับมหภาคและความยัง่ ยืน
3 (3-0-9)
GI 630 Macro Environments and Sustainability
ประเด็นสภาพที่ผบู ้ ริ หารต้องเผชิญในยุคโลกาภิวตั น์ นําเสนอภาพรวมของแนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีและสังคม เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกิจกรรมทางการบริ หาร เช่น ความรับผิดชอบต่อและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม
ธป 631 การทํางานเป็ นทีมและภาวะผู้นําข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
GI 631 Cross-Cultural Teams and Leadership
กระบวนการการสร้างความเป็ นผูน้ าํ เช่น คุณสมบัติของผูน้ าํ ที่ดีและทีมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีมที่มาจาก
วัฒนธรรมและแนวคิดที่แตกต่าง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิภาพ การเป็ นผูน้ าํ เชิงมีส่วนร่ วม การ
กระจายและให้อาํ นาจการตัดสิ นใจ รวมทั้งการสร้างทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ธป 632 พฤติกรรมองค์ กรธุรกิจระหว่ างประเทศเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (3-0-9)
GI 632 International Organization Behavior for Sustainability
โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความหลากหลายในองค์กร แรงจูงใจ การบริ หารทรัพยากรบุคคล และผล
ประกอบการขององค์กร การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในบริ บทระหว่างประเทศ ยังรวมถึงความรับผิดชอบและธรรมาภิ
บาลทางธุรกิจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารโดยอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรม
และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร
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► วิชาเฉพาะด้ านผลกระทบทางธุรกิจ
ธป 633 กลยุทธ์ และรู ปแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในยุคโลกาภิวตั น์
3 (3-0-9)
GI 633 Global Strategy and Strategic Business Models
กรอบในการวิเคราะห์ปัญหา การมองเห็นโอกาส การสร้างทางเลือกของกลยุทธ์และการนําไปใช้ โดยใช้
แบบจําลองทางธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะตัวอย่างของการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ที่บริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการต้องทําการ
ตัดสิ นใจเลือก
ธป 634 การสร้ างนวัตกรรมเพือ่ สร้ างมูลค่ า
3 (3-0-9)
GI 634 Innovation for Value Creation
การกระจายงานและการให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจให้กบั พนักงานและการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่นาํ ไปสู่ความคิด
ใหม่ ๆ รวมถึงการประเมินความคิดนั้นว่าสามารถนําไปสู่การพัฒนากระบวนการภายในบริ ษทั หรื อสิ นค้าของบริ ษทั ที่
จะนําเสนอต่อลูกค้าได้ ศึกษาถึงนวัตกรรม และการรวมนวัตกรรมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริ ษทั ในสาขาต่าง
ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการบริ การ การวิจยั และพัฒนาทางธุรกิจ การถ่ายโอนทางเทคโนโลยี การรับ
และการเผยแพร่ เทคโนโลยี การจดลิขสิ ทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างสรรค์ตวั แบบทางธุรกิจใหม่ ๆ
ธป 730 นวัตกรรมในตลาด
3 (3-0-9)
GI 730 Innovations in the Market
วิชาบังคับก่ อน: สอบผ่ าน ธป 602 การตัดสิ นใจทางการตลาด
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการ เช่น โอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมที่มีพ้นื ฐานทาง
เทคโนโลยี และการสร้างคุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการสร้างสรรค์และคัดกรองความคิดใหม่ การตั้งราคา
การสร้างสรรค์ช่องทางการจัดจําหน่าย การบริ หารโครงการและการนําเสนอสิ นค้าใหม่สู่ ตลาด
ธป 731 โครงสร้ างทางธุรกิจใหม่
3 (3-0-9)
GI 731 Structures of New Ventures
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ าน ธป 603 การตัดสิ นใจทางการเงิน
ประเด็นสําคัญทางกฎหมายและทางการเงินในวงจรของธุรกิจ รวมถึงการก่อตั้งองค์กร การจัดการ การปิ ด
กิจการ หรื อ การขายกิจการซึ่งเป็ นทางออกเพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ประเด็นทางกฏหมายรวมถึง การก่อตั้ง
บริ ษทั การจ้างงาน การให้พนักงานออกจากงาน สัญญาต่าง ๆ ภาวะการล้มละลาย และการขายบริ ษทั ในด้านการเงินจะ
เน้นศึกษาถึงการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุนและการประเมินมูลค่า
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วิชาเลือก
ธป 640 การประกอบธุรกิจในประเทศจีน
3 (3-0-9)
GI 640 Doing Business in China
การประกอบธุรกิจในประเทศจีนจากมุมมองของบริ ษทั ต่างชาติ โดยให้ความสําคัญกับรู ปแบบและวิธีการใน
การทําการค้าและการลงทุนในประเทศจีน รวมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงทางการบริ หารธุรกิจในประเทศจีน เช่น การนํา
ระบบตลาดมาใช้ การบริ หารจัดการแบบสมัยใหม่ การบริ หารบุคคล การตลาด การเงิน และนโยบายการบริ หาร
สิ นทรัพย์ทางปัญญา เป็ นต้น ศึกษาถึงสถานภาพและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ต่างชาติที่สนใจจะประกอบธุรกิจใน
ประเทศจีน รวมถึงการไปศึกษาและดูงานในประเทศจีน
ธป 641 การประกอบธุรกิจในประเทศญีป่ ุ่ น
3 (3-0-9)
GI 641 Doing Business in Japan
มุ่งเน้นเรื่ องความรู ้ความเข้าใจในเชิงนโยบายระดับมหภาคที่เป็ นปั จจุบนั และอาจจะส่ งผลต่อการทําธุรกิจใน
ญี่ปุ่นและเรื่ องความรู ้ความเข้าใจในเชิงปฏิบตั ิการในระดับจุลภาค ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจในญี่ปุ่น และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจในญี่ปุ่น แนวโน้ม
ความเสี่ ยงทางธุรกิจ การบริ หาร และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในญี่ปุ่นในปัจจุบนั และอนาคต ลักษณะ
พื้นฐานของตลาดญี่ปุ่น ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น ตลอดจนแนวโน้มของบริ ษทั ต่างชาติที่มาลงทุนในญี่ปุ่น
รวมถึง รู ปแบบของธุรกิจในญี่ปุ่นและระบบต่างๆ ในญี่ปุ่น เช่น ระบบการกระจายสิ นค้า ระบบการสัง่ ซื้อสิ นค้า ระบบ
การค้าขาย การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจาะตลาดญี่ปุ่น การเริ่ มติดต่อกับคู่คา้ ญี่ปุ่นและการรักษาความสัมพันธ์
กับคู่คา้ และลูกค้าญี่ปุ่น รวมถึงการไปศึกษาและดูงานประเทศญี่ปุ่น
ธป 740 ประเด็นสํ าคัญในการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-9)
GI 740 Current Issues in Entrepreneurship
หัวข้อทางธุรกิจในปั จจุบนั ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการเป็ นผูป้ ระกอบการสากล รวมถึงนโยบาย มุมมองที่
เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจ แนวโน้มความเสี่ ยงทางธุรกิจ การบริ หาร และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจสากลใน
ปัจจุบนั และอนาคต จะมีการนําความรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์ในการทําธุรกิจระดับสากลในระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ
ธป 741 สั มมนาธุรกิจสํ าหรับผู้ประกอบการ 1
3 (3-0-9)
GI 741 Seminar in Business for Entrepreneurs 1
ประเด็นปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ โดยรวมถึงการชี้ช่องโอกาสโดยใช้
กรณี ศึกษาบริ ษทั ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ประสบความสําเร็ จ การเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อการพัฒนาสังคม และทฤษฎีของ
ผูป้ ระกอบการ

- 16 -

ธป 742 สั มมนาธุรกิจสํ าหรับผู้ประกอบการ 2
GI 742 Seminar in Business for Entrepreneurs 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบผ่ าน ธป 741 สัมมนาธุรกิจสําหรั บผู้ประกอบการ 1
ศึกษาเพิ่มเติมจากวิชา ธป 741 ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบนั ของการเป็ นผูป้ ระกอบการ

3 (3-0-9)

วิทยานิพนธ์
ธป 800 วิทยานิพนธ์
GI 800 Thesis

15 หน่ วยกิต

การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาผูป้ ระกอบการสากลและนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน

การค้ นคว้ าอิสระ
ธป 760 การค้นคว้ าอิสระ 1
GI 760 Independent Study 1

3 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ าน ธป 600 ธป 601 ธป 602 ธป 603 ธป 604 และ ธป 605
นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ต่างๆ ทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ในการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan)โดยนักศึกษาต้องจัดทําข้อเสนอโครงการโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ข้อเสนอโครงการนั้นต้องแสดงขั้นตอนการทํางานที่ชดั เจนและถูกต้องตามหลักการ และมีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานจริ ง รวมทั้งสามารถประเมินความคืบหน้าในการทํางานตามแผนงานนั้นได้

ธป 761 การค้นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
GI 761 Independent Study 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ าน ธป 760 การค้ นคว้ าอิสระ 1
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาต่อจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ธป 760 โดย
นักศึกษาต้องนําข้อเสนอโครงการมาจัดทําให้สมบูรณ์ตามขอบเขตที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ เป็ นรายงานของ
โครงการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา เมื่อแผนธุรกิจเสร็ จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องนําเสนอแผนธุรกิจ
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องพร้อมที่จะตอบคําถามอันเกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี และ
การปฏิบตั ิจริ งของผลงานของตนได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
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Course Description
Pre-Courses
GI 500 Intensive Business 1
3 (3-0-9)
The course includes a basic understanding of marketing, accounting, finance, spreadsheet tools and
business research tools. The topics covered in the courses, Target Customers, Marketing Mix and Marketing
Offering, Accounting Terminologies, Financial Reports, Spreadsheet Modeling, Interviewing and Qualitative
Research.
GI 501 Intensive Business 2
3 (3-0-9)
GI 501 is the continuation course of GI 500, to provide for the in-depth preparation of Intensive Business
project. GI 501 focuses on aspects of defining and presenting the opportunity that was explored in GI 500,
including financial modeling and business communication skills, such as presentations.
 MBA Core Courses
GI 600 Business Economics
3 (3-0-9)
This course examines the micro and macro-economic fundamentals underpinning the functioning of
market economy. It studies how the demand and supply of merchandise are determined and how the price is set.
The role of price as a resource allocation mechanism and the welfare implications of consumer and producer in
different market structures will be discussed. The course also investigates the roles of household consumption,
savings, government spending, imports and exports in the determination of economic growth, the roles of inflation,
unemployment and interest rates and the implications of fiscal and monetary policies on business cycle according
to the Classical, Keynesian and Neoclassical approaches. In addition to background Theory, This course examines
economics issues facing companies in Thailand. The course requires a business research project involving the
collection and analysis of economic data.
GI 601 Accounting for Management and Decision Making
3 (3-0-9)
This course introduces the fundamentals of modern managerial accounting and the new management
accounting theories and tools. Students are shown how to use accounting as an effective management tool for
coordinating managerial and organizational activities. The course emphasizes the use of accounting data in the
managerial decision-making process and in planning and controlling business enterprises as well as the utilization
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of the possibility and opportunity available through management accounting to enhance rather than burden decision
making.
GI 602 Marketing Decisions
3 (3-0-9)
This course provides the fundamental and procedural aspects of marketing management to achieve
competitive advantage. Emphasis is placed on the role of marketing in an organization, its relationship to other
functions, and the effectiveness of marketing management based on a thorough understanding of customers and the
environment. Areas of study include consumer behavior, competitive analysis, market segmentation and selection,
strategy development, product development, positioning, pricing, communication, and distribution. The course also
applies the principles of marketing in an international perspective, as part of IMBA’s focus on the 3 I’s. Part of the
course assessment requires a market research project for understanding customer needs.
GI 603 Financial Decisions
3 (3-0-9)
The course provides concept and roles of corporate financial management. Topics include goals of
financial decisions, financial ratio analysis, time value of money and discounted cash flow, understanding of
financial instruments, capital investment decisions, sources and uses of funds, financing decision, profitability
management, working capital management, and business valuation.
GI 604 Business Environment in Asia
3 (3-0-9)
This course provides an introduction to various aspects of the contemporary Asian business, and how those
aspects lead to opportunities in international business. It also explores how underlying culture in key Asian
countries affect business practices. Finally, the course seeks to give a survey of the challenges and opportunities
across the Asian region for entrepreneurs.
GI 605 Logistics and Operation Management for Decision Making
3 (3-0-9)
Logistics and operations management addresses the ways that an organization delivers value to a customer.
Companies in all sectors face challenges associated with the design, planning, directing, and controlling of the
facilities, processes, flow of materials and human resources associated with the production and delivery of finished
products and services. Effectively managing logistics and operations management activities are crucial to
organizations’ ability to survive. This course is designed to illustrate the development of strategies for logistics and
supply chain management involving the transfer of goods and services within or across organizations. Topics may
include quality management, inventory management, process design, supply chain management.
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 Area Studies courses
► Impact Sequence
GI 630 Macro Environments and Sustainability
3 (3-0-9)
This course provides an introduction to a variety of key issues confronting managers in the business
environment. The ultimate goal of the course is to enable students to broaden their outlooks with topics on the
political, economic, technological, and social trends, to understand the role of management activities such as
Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship.
GI 631 Cross – Cultural Teams and Leadership
3 (3-0-9)
In this course, students will understand the leadership process, including characteristics of good leaders
and good teams, especially multi-cultural and multi-disciplinary teams. The course includes topics on Effective
Leadership Behavior, Participative Leadership, Delegation and Empowerment, Cross – Cultural Team Building.
GI 632 International Organization Behavior for Sustainability
3 (3-0-9)
This course builds on topics of organizational structure & culture, organizational diversity, motivation,
HR & performance, organizations change, including in the international context. The course also includes the
topics of corporate responsibility and corporate governance, covering role, duty and accountability of the board
and management through fairness and stakeholder engagement.
► Innovation Sequence
GI 633 Global Strategy and Strategic Business Models
3 (3-0-9)
This course develops a framework in problem analysis and opportunities recognition and formulates
strategic alternatives and recommendation. The courses uses a number of business models as examples of the
strategic choices companies and entrepreneurs must make.
GI 634 Innovation for Value Creation
3 (3-0-9)
The course involves empowering employees and creating an environment that is conducive to seeking out,
and evaluating new ideas, whether to improve internal processes, or the firm’s product offering to customers. This
course examines the innovation and how it can be incorporated into corporate strategy in major areas such as
product development, service innovation , corporate R&D, technology transfer, technology adoption and diffusion,
licensing and intellectual property, innovating and crafting business models.

- 20 -

GI 730 Innovations in the Market
3 (3-0-9)
Prerequisite - GI 602 Marketing Decisions
It addresses opportunities, such as those that come from developing a technology-based innovation, and
social and environmental value creation as a business and entrepreneurial opportunity. The course topics includes
Idea generating and screening, Entrepreneurial Pricing, Innovative distribution channel, Product launch and Project
management.
GI 731 Structures of New Ventures
3 (3-0-9)
Prerequisite - GI 603 Financial Decisions
This course looks at the key legal and financial issues encountered in a business's lifecycle, including
setting up, managing, closing or selling the business for a successful exit. Legal issues specifically include company
formation, hiring and firing employees, contracts, bankruptcy and company sale. Financial issues including
investment, working capital, sources of funds, and valuation.
Elective
GI640 Doing Business in China
3 (3-0-9)
This course looks at the Chinese business world from the point of view of foreign firms. It looks at the
forms and methods of trade and investment in China, and at the management issues that arise from doing business
in China, such as human resource management, marketing, finance, and intellectual property issues. It also
examines the conditions and opportunities for foreign firms that are keen to establish themselves in China. It
includes business trip to China and site visits to selected organizations.
GI 641 Doing Business in Japan
3 (3-0-9)
Japan is still regarded as a difficult market to enter due to its unique business practices, complicated
distribution channels, high costs and strict industrial regulations. Besides, Japanese market is possibly one of the
most challenging ones in the world, it might well not be able to deny the potential and profits that this market
offers. In order to successfully enter to Japanese market, basic characteristics of the Japanese market, Japanese
people’s lifestyle and consumer trends, and trends of foreign-affiliated companies need to be investigated. It also
includes the business model and business practices such as distribution system, purchasing system, and trade
practices. Moreover, choosing the right entry strategy, making initial business contact, and maintaining business
relationships are very crucial for doing business in Japan. It includes business trip to Japan and site visits to
selected organizations.
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GI 740 Current Issues in Entrepreneurship
3 (3-0-9)
The study of entrepreneurship is a fast-moving field involving issues in innovation, creativity, marketing,
finance, and management, as well as greater societal topics such as its use to drive development, or its contribution
to social problems such as materialism. This course is a survey course that investigates current entrepreneurial
thought on a range of topics involving firms, the investment community, government policies, and society.
GI 741 Seminar in Business for Entrepreneurs 1
3 (3-0-9)
Explores current issues of entrepreneurship in Thailand and around the world, including opportunity
identification, case studies of successful start-up companies, social entrepreneurship for development, and
entrepreneurship theory.
GI 742 Seminar in Business for Entrepreneurs 2
3 (3-0-9)
Prerequisite - GI 741 Seminar in Business for Entrepreneurs 1
Continuation of GI 741, allowing more in-depth treatment of current entrepreneurship issues.
Thesis
GI 800 Thesis

15 หน่ วยกิต

Creating research proposal and research process that generate new knowledge in Global Entrepreneurship. Writing and presenting thesis for publication
with strong ethical practice.

Independent Study
GI 760 Independent Study 1

3 หน่ วยกิต

Prerequisite - GI 600 GI 601 GI 602 GI 603 GI 604 and GI 605

As a sequel to GI600 GI601 GI602 GI603 GI604 and GI605, this course will be a self-study course that
allows students who choose Plan B to explore the individual quest of knowledge in the area of International
Business. The advisor assigned by the program will supervise the study. A project is required and will be graded
by the advisor. The project, with the advisor’s approval, may be a case study or empirical study.
GI 761 Independent Study 2
3 หน่ วยกิต
Prerequisite - GI 760 Independent Study 1
This course provides opportunity for students to continue research from GI790 under advised supervision

