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สำขำวิชำวิเทศศึกษำ 

 
หมวดศึกษำท่ัวไป  
กลุ่มวิชำภำษำ  
805-171   ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร   3(3-0-6) 
 นำนำชำติ1  
 English for International Program I  
เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
Prerequisite: Intensive English 
การบูรณาการทักษะการคิดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ที่สูงกว่า
ระดับพื้นฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้าง
การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ย่อหน้าแบบ
ต่างๆ การเขียนเรียงความเบื้องต้นและการเขียนตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ 
Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in everyday 
English at a pre-intermediate level; pronunciation; review 
and consolidation of grammatically correct sentences, a 
variety of paragraphs, simple essays, and functional 
writing consolidation of grammatically correct sentences, 
a variety of paragraphs, simple essays, and functional 
writing  
  
805-172   ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร 3(3-0-6) 
   นำนำชำติ 2     
 English for International Program II  
รายวิชาบังคับก่อน: 805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร
นานาชาต ิ1  
Prerequisite: 805-171 English for International Program I 

การบูรณาการทักษะการคิดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน การออกเสียง 
การทบทวนและเสริมสร้างหลักไวยากรณ์ การเขียน
เรียงความและการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in English at 
an intermediate level; pronunciation; review and 
consolidation of grammatically correct sentences; essay 
writing and functional writing 
 
805-271 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 
ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนในรูปแบบของ
การตอบคําถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยายการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม  พัฒนากระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียนอย่าง
มีระบบและมีอิสระทางความคิด 
Review and consolidation on exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; writing 
process with an emphasis on answering essay questions; 
academic writing, citation and reference; developing an 
autonomous process approach to writing 
 
805-272 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 อย่ำงมีประสิทธิภำพ           
    English for Effective Communication  



การติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่างบุคคล
และในอาชีพ  การส่ือสารในระดับสากล การโต้ตอบอย่าง
ฉับไว และทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations, communications in international 
settings, giving impromptu responses, public speaking 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
805-131 เทนนิส             1(0-2-1) 
    Tennis  
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสการฝกึทักษะการเล่นเทนนิส
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background; evolution of rules, regulations and 
safety; practicing tennis to develop personal health 
 
805-132  ลีลำศ            1(0-2-1) 
    Ballroom Dance 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเตน้ลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพื่อส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing ballroom dance to develop personal 
health 
 
805-133  กอล์ฟ 1(0-2-1)
 Golf 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝกึทักษะการเล่นกอล์ฟเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing golf to develop personal health 
  
 

  
805-134 โยคะ  1(0-2-1)    
          yoga 
ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการ เล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
805-135 ไทเก็ก    1(0-2-1) 
   Tai Chi 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝึกทักษะ การรําไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
805-136  แบดมนิตัน                            1(0-2-1) 
 Badminton 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมนิตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing badminton to develop personal health 
 
805-137  เทควันโด                             1(0-2-1) 
 Taekwondo 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทควันโด การฝึกทักษะการเล่นเทควัน
โดเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Taekwondo to develop personal health 
 
 



 
805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities  
การทํากิจกรรมที่เน้นการบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind as 
first priority; cultivating morals, ethics and public mind; 
team working within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
 
805-161 อำรยธรรมเอเชีย   3(3-0-6) 
 ตะวันออกเฉียงใต้ 
 Southeast Asian Civilization 
ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษา แหล่งอารยธรรม
ใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพลและ
ผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิความเช่ือศาสนา 
ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการ
ปกครอง 
Background and development of society and culture in 
Southeast Asian countries with an emphasis on major 
peninsula and mainland civilizations, the influence and 
impact of Eastern and Western on Southeast Asia in terms 
of cults, beliefs, religions, traditions, education, society, 
economy, and governance 
 
805-162 จิตวิทยำสังคม           3(3-0-6) 
 Social Psychology  
สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์  โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระ เบียบสังคม วิ ธีการ 
ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้นพื้นฐานของ

มนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การ
เรียนรู้ การรับรู้แรงจูงใจ  สติปัญญาและความสามารถ
ตลอดจนการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน 
Examination of human social systems and behavior with 
emphasis on cultures, societies, and social orders; 
psychological methods and procedures; basic human 
needs; human behavior regarding reinforcement, learning, 
perception, motivation, intelligence and ability 
 
805-263  กำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรม      3(3-0-6) 
   Intercultural Communication  
ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรม  หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความรู้
ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ  
รูปแบบของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการส่ือสาร การจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน    
Definitions and backgrounds of intercultural 
communication; principles of intercultural communication 
by means of language, custom, social class, gender, race, 
cultural pattern, and communicative strategy; structuring 
social relations of differing ethnic groups  
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ 
805-181  คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน   3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ ระบบ
จํานวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์
การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติสําหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
Logic and reasoning, set, function, graph, real number and 
its application for everyday life, financial mathematics, 
and data collection and analysis in statistics for basic 
decision making  
 



805-182  คอมพิวเตอร์: 3(3-0-6) 
อินเทอร์เน็ตและสังคม        
Computer: The Internet and Society 

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  แอพลิ เคช่ัน
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตการประยุกต์และแนวโน้ม ; 
รายการของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความเป็นส่วนตัวการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์การ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่างการทํางานสถานที่
ทํางานและการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Computer information, applications; operating systems 
and applications; the Internet and its application, trends; 
list of social issues, globalization, privacy, access to 
information, computer security, the transformation of 
work and workplace, electronic education 
 
805-183 สถิติและกำรหำค่ำท่ีเหมำะสม 3(3-0-6) 

เบื้องต้น 
Statistics and Optimization, Introduction to  

ความหมายและประโยชน์ของสถิติสถิติเชิงบรรยายสถิติ
อ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจงการประมาณและการ
ทดสอบสมมติฐานของค่ า เฉลี่ ยการ วิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวการทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การ
ถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียวการหาค่าที่เหมาะสม
เบื้องต้นการหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันตัวแปรเดียวการ
หาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ไม่มีเงื่อนไข
การหาค่าที่ เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนด การหาค่าที่เหมาะสมด้วยขั้นตอนและ
วิธีการพิเศษกําหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 
Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic optimization, 
single-variableoptimization,multi-variable optimization 

without constraints, multi -variable optimization with 
constraints, optimization with special algorithm, 
introduction to linear programming 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ  
 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี     
815-111   ภำษำเกำหลี 1 3(2-2-5) 
     Korean I 
ตัวอักษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง กาล 
ป ร ะ โ ย ค พื้ น ฐ า น  ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร เ บื้ อ ง ต้ น ใ น
ชีวิตประจําวัน  
Korean alphabetical characters and writing system; 
pronunciation; tenses; simple sentences; basic 
communication skills 
 
815-112  กำรฟังและกำรพูดภำษำ   3(2-2-5)  
 เกำหลี 1             
               Korean Listening and Speaking I 
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในระดับพื้นฐาน การ
ออกเสียงและการใช้โทนที่ถูกต้อง ทักษะการฟังที่ถูกต้อง
แม่นยํา   
Improving listening and speaking skills in beginning 
level; correct usage of  tone and intonation; accurate 
listening skills 
 
815-113  ภำษำเกำหลี 2 3(2-2-5)    

Korean II 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-111 ภาษาเกาหลี 1 
Prerequisite: 815-111 Korean I 
คํากริยาและคําคุณศัพท์เบื้องต้น ประโยคและไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น การผันคํากริยาและคําคุณศัพท์แบบต่างๆ การ
อ่านและการเขียนประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นตามโครงสร้าง
ที่ถูกต้อง 



Basic verbs and adjectives; more complicated grammar 
and sentences; adnominal endings of verbs and adjectives; 
reading and writing more complex sentences with the 
right structures  
 
815-114   กำรฟังและกำรพูดภำษำ 3(2-2-5) 
 เกำหลี 2        
 Korean Listening and Speaking II 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-112 การฟังและการพูดภาษา
เกาหล1ี 
Prerequisite: 815-112 Korean Listening and Speaking I 
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ
รอบตัว ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใน
ชีวิตประจําวัน 
Improving listening and speaking skills about social 
surroundings; interaction with people in daily life 
situations 
 
815-115 ภำษำเกำหลี 3           3(2-2-5) 
 Korean III 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-113 ภาษาเกาหลี 2 
Prerequisite: 815-113 Korean II 
ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน โดยเน้นโครงสร้างของประโยคที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึกการใช้ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง ในสถานการณ์
ต่างๆ 
Basic Korean concentrating on the structure of more 
complex sentences; practice of the correct usage of 
Korean in different situations 
 
815-211  ภำษำเกำหลี 4            3(2-2-5) 
    Korean IV 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-115 ภาษาเกาหลี 3 
Prerequisite: 815-115 Korean III 

ภาษาเกาหลีก่อนเข้าระดับกลาง ภาษาธรรมดาและภาษา
ทางการ เน้นการเลือกใช้คําศัพท์และโครงสร้างของ
ประโยคที่เหมาะสมกับบุคคลและสภาวการณ์ต่างๆ  
Pre-Intermediate Korean; formal and informal 
expressions; concentrating on word choices and sentence 
patterns suitable for specific persons and occasions 
 
815-212 กำรฟังและกำรพูดภำษำเกำหลี 3  3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking III 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-114 การฟังและการพูดภาษา
เกาหล2ี 
Prerequisite: 815-114 Korean Listening and Speaking II 
การพูดคุยติดต่อสัมพันธ์กับคนเกาหลีในที่สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น
ต่างๆ ทางสังคมอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว การพูดแสดง
ความเห็นส่วนตัว  การมีปฏิ สัมพันธ์ในโอกาสและ
สถานการณ์ที่หลากหลาย    
Effectively carrying out transactions with Korean people 
in public and maintaining social relationships; discuss 
general social issues with accuracy and fluency; 
expressing own ideas; interacting with Korean people in 
various situations 
 
815-213    ภำษำเกำหลี 5 3(2-2-5) 
   Korean V 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-211 ภาษาเกาหลี 4 
Prerequisite: 815-211 Korean IV 
การใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ที่
หลากหลายและซับซ้อน โครงสร้างของประโยคใน
ระดับกลางรวมถึงการเขียนอธิบาย การบรรยายและการ
เปรียบเทียบ สุภาษิตและสํานวน 
Daily life in Korean in various and complex situations; 
sentence structures at an intermediate level; writing 



explanations, descriptions and comparisons; common 
proverbs and idioms 
 
815-214  กำรอ่ำนภำษำเกำหลี     3(2-2-5)
 Korean Reading 
การอ่านเพื่อเพิ่มพูนคําศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและ
สํานวน การอ่านจับใจความ การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง
ที่ได้อ่าน  
Enhancing vocabulary, grammatical terms, sentence 
patterns, and idioms through reading; reading for main 
ideas; expressing personal opinions based on reading 
tasks 
 
815-215  ภำษำเกำหลี 6           3(2-2-5) 
   Korean VI 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-213 ภาษาเกาหลี 5 
Prerequisite: 815-213 Korean V 
ภาษาเกาหลีระดับกลาง การใช้ภาษาเกาหลีในประเด็น
ทั่วไปต่างๆทางสังคม ไวยากรณ์และรูปประโยคที่จําเป็น
ในการเขียนทีห่ลากหลาย โวหารและสํานวนที่ยากและ
ซับซ้อนขึ้น 
Intermediate Korean; expressing content related to 
general social issues in Korean; grammatical terms and 
sentence structure needed for various kinds of writing; 
difficult and complex Korean sayings and idioms 
 
815-216 กำรเขียนภำษำเกำหล ี 3(2-2-5) 
 Korean Writing 
รูปประโยคและสํานวนที่จําเป็นในการการเขียนแสดง
ความคิดเห็น แสดงความรู้สึก การเขียนบันทึก 
Sentence patterns and expressions needed for writing to 
express opinions and feelings; writing memos 
 
 

815-311  ภำษำเกำหลี 7           3(2-2-5)  
 Korean VII 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-215 ภาษาเกาหลี 6 
Prerequisite: 815-215 Korean VI 
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในการส่ือสารระหว่างบุคคล การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ รูป
ประโยคและสํานวนที่สําคัญ เรียนรู้ประโยคในเชิงบรรยาย
และแสดงอารมณ์ความรู้สึก         
Improving Korean language for interpersonal 
communication; effective communication in various kinds 
of situations; sentence patterns and expressions; 
declarative and emotional statements 
 
815-312 ภำษำเกำหลี 8   3(2-2-5) 
 Korean VIII 
รายวิชาบังคับก่อน: 815-311 ภาษาเกาหลี 7 
Prerequisite: 815-311 Korean VII 
ภาษาเกาหลีที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ทางสังคมและการ
อธิบายในสิ่งที่เป็นนามธรรม การอภิปรายในหัวข้อทาง
สังคมและวัฒนธรรม  
Korean expressions related to social and abstract subjects; 
discussing social and cultural subjects 
 
 815-313  ภำษำเกำหลีเพื่อวิชำกำร    3(2-2-5) 
  Korean for Academic Purposes 
ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนโดยใช้รูปแบบ
การเขียนที่ถูกต้อง  
Review and consolidation of exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; the writing 
process with an emphasis on accurate academic writing 
styles 
 



815-314     ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสือ่สำร 3(2-2-5)
อย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
Korean for Effective Communication 

ทักษะภาษาเกาหลีในการส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ การนําเสนอ
ผลงานและการพูดสุนทรพจน์ รูปประโยคและสํานวนที่
สําคัญ เรียนรู้ประโยคในเชิงบรรยายและแสดงอารมณ์
ความรู้สึก         
Korean language for interpersonal communication; 
effective communication in various situations; giving 
presentations and making speeches; sentence patterns and 
expressions; declarative and emotional statements 
 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
815-121   อำรยธรรมตะวนัออก  3(3-0-6)    
                Eastern Civilization      
อารยธรรมเปอร์เซีย  อิสลาม อินเดีย  จีน  ญี่ปุ่น, และเกาหลี 
พัฒนาการของปรัชญาแนวคิด      ทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก  ยุคแห่งความรุ่งเรืองของ
ปรัชญา     ตะวันออก  ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่อง
จากการเข้ามามีอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อระบบ
สังคมและแนวคิดด้านต่าง ๆ และการปรับเปลี่ยนตนเอง
ของภูมิภาคเอเชียต่อกระแสโลกาภิวัตน์  อิทธิพลของอารย
ธรรมอิสลาม อินเดีย และจีนที่มีต่อประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกไกลอื่นๆ 
Civilization of Persia, Islam, India, China, Japan and 
Korea; development of political, economic, social, and 
cultural thoughts; the dawn of Eastern philosophy; epoch 
of changes influenced by western civilization on social 
systems and philosophy of the East and its adaptation 
towards globalization; the Impact of Islamic, Indian, and 
Chinese civilizations on other Far East countries 
 
 

815-122   ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 เกำหลี  
 Korean History and Culture 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บ่อเกิดทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิถีชีวิต งานเทศกาล และ
ศิลปะ  
Introduction to Korea in economy, society, geography, 
history and culture; origins of Korean history and culture, 
ways of life, festivals and arts 
 
815-123 กำรเมืองและกำรปกครองของ      3(3-0-6) 
 เกำหลีใต ้
 Politics and Governance of South Korea  
แนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางการเมือง ประเด็นปัญหาของ
การรับแนวคิดประชาธิปไตยเข้ามาในเกาหลีใต้ พัฒนาการ
ของระบบการเมืองและการปกครองของเกาหลีใต้ 
วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองและการ
ปกครองเกาหลีใต้ เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเมืองการปกครองเกาหลีใต้  
Fundamental concepts and theories in Political Sciences; 
problems of  democratic consolidation in South Korea;  
development of South Korean political and government 
systems;  an analysis of Korean political behavior and 
culture and South Korean Governance; major current 
events and the tendency of South Korean politics and 
governance 
 
815-221  หลักเศรษฐศำสตร์           3(3-0-6) 
    Principles of Economics 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและ
ภาคต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องผลิตกรรม ปริวรรต
กรรม วิภาคกรรม และบริโภคกรรม หลักทั่วไปของ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคา  การจัดการทรัพยากร 



พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปสงค์
อุปทานของสินค้าและบริการในตลาดที่มีการแข่งขันโดย
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ ์
Principles and meaning of economics including topics of 
production, exchange, distribution, and consumption; 
economic principles of product values, resource 
management, customer behaviors, factors influencing 
supply and demand, and services in a perfect and non-
perfect competition market 
 
815-321 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้       3(3-0-6) 
 Research Methodology Introduction to 
ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรู้ เบื้องต้น
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
Meaning, types, and introduction to research 
methodology: quantitative and qualitative methods 
 
กลุ่มวิชาชีพ  
วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหล ี
815-231 ธุรกิจระหว่ำงประเทศเบื้องตน้      3(3-0-6) 
      International Business, Introduction to 
การให้ความสําคัญในภาพรวมของปัจจัยสําคัญของธุรกิจ
ระหว่างประเทศซ่ึงหมายรวม ถึงธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ 
ธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ และหน้าที่ ของหน่วยลงทุน การ
เปรียบเทียบตลาดและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศเพื่อเข้าใจถึงลักษณะและกลยุทธ์ของ
บริษัทข้ามชาต ิ 
An overview of the most important topics in international 
business including emerging markets, globalization, and 
the role of investment units; comparing markets and 
business environments in different countries; the 
characteristics and strategies of the multinational 
companies 

815-232  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์    3(3-0-6)  
               Human Resource Management 
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม
พนักงาน การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ การจูงใจ  บํารุง
ขวัญ การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น การสับเปลี่ยน 
โยกย้าย การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองและ
แรงงานสัมพันธ ์
Human resources planning; recruitment; selection; staff 
training; compensation; fringe benefits; motivation; moral 
support; performance appraisal; promotion; transferring; 
disciplinary actions; void contract; negotiating and 
workforce union  
 
815-233  กำรเงินธุรกิจ 3(3-0-6)  
  Business Finance 
หน้าที่ทางการเงิน การจัดและประเมินโครงการธุรกิจด้าน
การเงิน ค่าของทุน การจัดการเงินทุนการบริหารทุนทําการ 
นโยบายเงินปันผล การวิเคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน
และปัญหาการเงินธุรกิจ 
Financial functions; financial management and 
assessment of business projects including capital costs, 
capital management, funding, dividend policy, financial 
analysis, financial market and business financial problems 
 
815-331  กำรจัดกำรกำรตลำด 3(3-0-6) 
 Marketing Management 
วิธีการและทฤษฎีทางการจัดการการตลาด ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ  การ
พัฒนาของการตลาดระหว่างประเทศ ตัวแปรที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กร การปฏิบัติงานในตลาดต่างประเทศ 
Marketing theory and methods; meaning and importance 
of international marketing management; the development 
of international marketing; factors influencing the 
organization and operation in foreign markets 



815-332  กำรจัดกำรกลยทุธ์ทำงธรุกิจ      3(3-0-6)   
 Business Strategic Management 
การกําหนดโครงการทางธุรกิจ การวางแผนและการ
ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ 
ความหมายและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์  ระดับของกล
ยุทธ์  วัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจ  การเมืองและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ  ระบบและ
การพัฒนาการของเศรษฐกิจ  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค  การค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ทางธุรกิจระหว่างรัฐบาล  ตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ  
ระบบปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ  การจัดการกลยุทธ์
ระหว่างประเทศและการสร้างพันธมิตรทางการค้า  การ
เลือกและการจัดการการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ 
Construction, planning and operation of business projects 
in order to achieve the objectives of the project; 
definitions and theories of strategic management; levels 
of strategies; business culture; laws and politics 
influencing international business; systems and 
development of economics; regional business co-
operation; international trade;  international business 
relations and investment market; international currency 
exchange system; management of international strategies 
and trade alliance; choices and management leading to 
international trade 
 
815-333  กำรจัดกำรสำยโซ่อุปทำน         3(3-0-6) 
  Supply Chain Management 
ความรู้เบื้องต้น และกระบวนการในการบริหารจัดการสาย
โซ่อุปทาน ประเด็นทางด้านกลยุทธ์ ยุทธวิธี การดําเนินงาน 
การบูรณาการการจัดการสายโซ่อุปทานที่หลากหลาย 
Basic concepts and strategies adopted in the Supply Chain 
Management (SCM); strategic, tactical and operational 
issues of SCM; the integration of various SCM entities 
 

815-334  กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำง            3(3-0-6) 
  ประเทศ 

International Trade Law 
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซ้ือขายระหว่าง
ประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ย น
ระหว่างประเทศภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ WTO 
สัญญาการผลิตระหว่างประเทศ การชําระเงิน และการโอน
เงินระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล การประกันภัย 
ปัญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินการค้าระหว่างประเทศโดย 
บริษัทและกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ 
History and development of international trade law; 
conflict of laws  applying to international trade contracts; 
unity of laws for international sale; state sanction on the 
international barter system under the laws of the World 
Trade Organization; legal agreements on international 
manufacture; payment and money transfer; marine 
transportation, insurance, problems encountered by 
enterprises in dealing with international commerce, 
management and resolution of those issues 
 
815-335  กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ          3(3-0-6) 
 บูรณำกำร  
 Integrated Marketing Communications     
การประยุกต์ใช้กระบวนการส่ือสารทุกประเภทเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การส่ือสารมวลชน การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับมวลชน การโฆษณาและ
การตลาด รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีจริยธรรม 
Communication processes applied to marketing 
management in order to   motivate target audience to act; 
integration of public relations; traditional advertising and 



marketing; building good relations with public; and 
response to the needs of target market within the ethical 
framework    
 
 815-336  กำรเงินธุรกิจระหว่ำงประเทศ   3(3-0-6) 
  International Finance 
กลไกทางการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ปัญหาทางด้านการเงินของบริษัทข้ามชาติ 
Mechanisms of the international monetary system; foreign 
exchange markets; financial challenges of multinational 
companies 
 
815-337  ภำษำเกำหลีธุรกิจ   3(2-2-5)    
               Business Korean   
ภาษาเกาหลีที่จํา เป็นในสํานักงาน  การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ตารางนัดหมายและการจดบันทึกทางธุรกิจ 
ภาษาเกาหลีแบบสุภาพและเป็นทางการ ศัพท์และสํานวน
ที่จําเป็นใน สํานักงานมารยาทและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ภาษาเกาหลีเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจในโอกาสต่างๆ  
Korean for the workplace, phone conversations, 
schedules and business notes; honorific and formal 
language; glossary and expressions in the workplace; 
Korean etiquette and cultural differences; Korean for 
business correspondence; writing various kinds of 
business letters 
   
815-434 กำรสัมมนำธรุกิจระหว่ำงประเทศ  3(2-2-5)  
 Seminar in International Business 
การประมวลความรูต้่างๆที่ศึกษามาแล้ว เพื่อวิเคราะห์ และ
อภิปราย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ รวมถึงโอกาสและ
ความเป็นไปได้ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  

Consolidation and implementation of accumulated 
knowledge to analyze and discuss theoretical concepts as 
well as feasibility and issues involving international 
business 
 
วิชาเอกเกาหลีศึกษา 
815-241 วิถีชีวิตและสังคมเกำหลี 3(3-0-6) 
 Korean Society and Lifestyle 
ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกาหลี 
วิถีชีวิตของเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงยุคสมัยใหม่ อิทธิพลของ
ลัทธิขงจื้อที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเกาหลี 
Characteristics and changes of Korea’s social structure 
and life style from the past to the modern period; the 
influence of Confucianism on Korean society and culture 
 
815-242 วรรณกรรมกับสังคมเกำหลี         3(3-0-6)      
   Literary Works and Korean Society 
อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 
แนวคิดและประเด็นสําคัญจากวรรณกรรมเกาหลีบางเรื่อง
ที่มีอิทธิพลต่อปรัชญาชีวิต ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
การเมืองการปกครองของเกาหลี  นโยบายและเหตุการณ์
สําคัญทางการเมืองการปกครองและปัญหาสังคมของ
เกาหลีในแต่ละสมัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรม
เกาหลีบางเรื่อง 
Influences and relationships between literary works and 
society; themes and main concepts from selected literary 
works influencing philosophy, ideas, beliefs, values, 
Korean politics and governance; policies and important 
current events in politics and governance; social problems 
in each historical period affecting the creation of certain 
Korean literary works 
 
 
 



815-341 ควำมสัมพันธ์ไทยกบัเกำหลี        3(3-0-6)  
 Thai-Korean Relations 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด และเหตุการณ์สําคัญที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์บทบาทในปัจจุบัน
ของทั้งสองประเทศในบริบทของความเป็นนานาชาติ และ
ผลที่เกิดขึ้น การใช้อํานาจอ่อน(Soft Power)ของเกาหลีและ
กระแสเกาหลีในประเทศไทย 
Historical background; concepts and main events of the 
relations between Republic of Korea and Thailand from 
the past to the present; an analysis of the current roles of 
Republic of Korea and Thailand in the international 
context, and their influences on each other; South Korea’s 
soft power and Korean wave in Thailand 
 
815-342 ประวัติศำสตร์เกำหลีสมัยใหม่     3(3-0-6)  
 Modern History of Korea 
พัฒนาการและประเด็นสําคัญทางสังคมของเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ในยุคสมัยใหม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสองประเทศ 
วัฒนธรรมป๊อบ (popular culture) ของเกาหลีใต้ ผลกระทบ
ของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อคาบสมุทรเกาหลี การใช้อํานาจอ่อน 
(Soft Power) ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาที่สําคัญใน
ปัจจุบันของคาบสมุทรเกาหลี  
Major social development and issues of present day North 
and South Korea; a comparison of social and cultural 
changes between the two countries;  South Korean 
popular culture; the impacts of globalization in the 
Korean peninsula;  South Korea’s soft power potential in 
enhancing relationships with other countries;  major 
issues in the Korean pennisula  
 
 

815-343  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
 และสังคมของเกำหลีใต ้    
 South Korea Strategy for Social and 

Economic Development 
นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเกาหลี การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสงคราม  
Policies and strategies for social and economic 
development in Republic of Korea; social and economic 
reconstruction after the Korean War 
 
815-344 คำบสมุทรเกำหลีกบักิจกำร       3(3-0-6)  
 นำนำชำติ 
 Korean Peninsula and International 

Affairs  
ความรู้และทฤษฏีพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ความเปลี่ยนแปลงในคาบสมุทรเกาหลีและ
ผลกระทบที่มีต่อประชาคมโลก วิกฤติการณ์ในคาบสมุทร
เกาหลีและความเป็นไปได้ในการรวมชาติ บทบาทของ
ประชาคมโลกที่มีต่อคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธ์ของ
สองประเทศในคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธ์ของเกาหลี
ใต้กับกลุ่มประเทศมหาอํานาจและประเทศกําลังพัฒนา 
บทบาทของเกาหลีใต้ที่มีต่อประชาคมโลกและองค์กร
สหประชาชาติ แนวโน้มในอนาคต   
Fundamental concepts and theories in international 
relations; the changes in Korean peninsula and its impact 
to the world community; crisis in Korean peninsula and 
reunification prospects; the relationships between the two 
Koreas;  South Korea’s relationship with big powers and 
developing countries;  the roles of South Korea in the 
international community and its future contribution 
prospects  
 
 
 



815-345  ภูมิศำสตร์เกำหล ี 3(3-0-6) 
 Korean Geography 
ภูมิศาสตร์คาบสมุทรเกาหลี ผลกระทบของภูมิศาสตร์
ประวัคิและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ลักษณะพิเศษของ
ท้องถิ่นต่างๆในประเทศเกาหลีใต้ 
Geography of the Korean Peninsula;the influences of 
geography on its history and culture; the distinctive 
geographical characteristics of each region in South 
Korea 
 
815-346 เพศสภำพในสงัคมเกำหล ี          3(3-0-6)      
 Gender Status in Korean Society   
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเพศกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเกาหลี  อิทธิพลทางวัฒนธรรม และการจัด
ระเบียบทางสังคมภายใต้อิทธิพลของลัทธิขงจื้อ 
Relationships between gender status and the social and 
cultural contexts of Korea; the influence of culture and 
social order on the roles of men and women in Korean 
society under Confucianism values  
 
815-347  ภำษำเกำหลีส ำหรับกำรบริกำร    3(2-2-5)       

และกำร  ท่องเที่ยว    
 Korean for Hospitality and Tourism  
คําศัพท์และสํานวนที่จําเป็นในการต้อนรับลูกค้าชาวเกาหลี 
ภาษาเกาหลีที่ใช้ในโรงแรม การต้อนรับและแนะนําลูกค้า
ตั้งแต่เช็คอินไปจนกระทั่งลูกค้าออกจากโรงแรม การ
แนะนําส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆในโรงแรม ภาษา
เกาหลีที่ใช้ต้อนรับลูกค้าสําหรับมัคคุเทศก์ การอธิบาย
ตารางทัวร์  
Expressions for accommodating Korean customers; 
welcoming Korean guests in hotel situations from the 
process of checking in to checking out; describing hotel 
facilities; Korean for tour guides; writing and narrating a 
tour itinerary 

815-348 สังคมและวฒันธรรมเกำหล ี 3(3-0-6)      
  จำกภำพยนตร์    
                    Korean Society and Culture through Films 
การพัฒนาทักษะการฟัง การคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการพูด
และการเขียนวิพากษ์จากภาพยนตร์เกาหลีคลาสสิคและ
ร่วมสมัย  เน้นการวิพากษ์ เ ชิงสังคมและวัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 
Development of listening skills; critical thinking; critical 
speaking and writing through classical and contemporary 
films focusing on comparative society and culture 
 
815-441 สัมมนำเกำหลีศกึษำ                 3(2-2-5) 
 Seminar in Korean Studies 
การนําเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาอิสระใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีศึกษาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันด้วยระเบียบวิธีการวิจัย และร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
Organizing the presentation on the individual research 
covering issues in Korean Studies both in the past and 
present; applying research methodology, presenting; 
analyzing and discussing research findings 
 
หมวดการศึกษาอิสระและการฝึกงาน  
815-351 กำรศึกษำอิสระ            3(1-4-4) 
 Independent Studies    
เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวขอ้งกับเกาหลี โดยประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัย 
An independent study of issues related to Korea by using 
research methodology 
  
815-451  กำรฝึกงำน 3 หน่วยกิต                (300 ชั่วโมง) 
      Practical Training             
รายวิชาบังคับก่อน: 815-351การศึกษาอิสระ 
Prerequisite: 815-351 Independent Studies  



ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศ
ไทย หรือประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศอื่นๆ  
Practical training in public or private sectors in Thailand 
or Republic of Korea or overseas  
 


