
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะวิเทศศึกษำ 

สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ: จีน  
 

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำ 2((2)-0-4) 

ที่ย่ังยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable  
Development   

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล 
อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ ชุ มชน ในระดั บท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
ระดับประเทศ  
Meaning, principles, concept, importance and goal of the 
philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy 
and sustainable development; an analysis of application 
of the King’s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and 
national level 
 
980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (กำรท ำ CPR และ AED)   
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  บทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การประเมินสถานการณ์ การ
ป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ การ
ส าลัก อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉินใน
ผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก กรณี
ฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ

ควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ 
และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูกความร้อน 
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอด
กู้ชีพ (CPR) ความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ  การ
ช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก การใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, breathing 
problems, choking, heart attack, diabetic emergency, 
stroke, seizure, bleeding from mouth; injury 
emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head, 
neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn, 
hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, 
mouth to mouth, equipment, AED 
 
980-023 ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2)
 PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ 
เข้าถึง  พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing 
on the philosophy of sufficiency economy and apply to 
its principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 
and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 



and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทัน
ตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการทางาน การ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มี
ความหลากหลาย Consciousness and mindfulness; 
happiness; self-awareness; social literacy; understanding 
and respecting diversity; communication and 
collaboration skills; creative problem-solving; living in 
diversity 
 
117-114 คิด-ท ำ-น ำสุข 2((2)-0-4) 
 Living a Peaceful Life 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์  การรู้จักตนเองและ
ผู้อื่น    เจตคติที่ดีและการเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม  การอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานทางจริยธรรม ทักษะการส่ือสารและทักษะพหุ
วัฒนธรรมการจัดการความขัดแย้งและสันติ วิธี เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและ
สันติ 
Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; 
principle of conflict management and non-violence, 
application of these concepts and skills for happy life 
and peace 
 
988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 

การมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปรับตัวสู่สังคมที่มี วัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กล
ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความ
ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐ
เพื่อผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new 
business; business marketing; marketing planning; 
production  management; accounting financial analysis; 
financial planning; business; investment funding sources; 
business networking; public sectors services and 
facilities; business ethics 
 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 
ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบัติภัยและ
ความเส่ียงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ



ผลกระทบที่ เกิดกับมนุษย์  มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม วัฏจักรส่ิงแวดล้อม
กับการด ารงอยู่ของมนุษย์ มลภาวะส่ิงแวดล้อมและปัญหา
เนื่องจากมนุษย์  ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันกับ
การแก้ไข 
Geology of the earth and origin; Geological disaster and 
human risk; Climate changes and human impacts; 
Human with natural disasters; Ecosystem and 
Environment; Environmental cycle with human 
existence; Environmental pollution and problem from 
human; Environmental problem in daily and processes 
solve problem 
 
969-041 ฉลำดซื้อฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุ ป โภค  สินค้ าห รื อบริ ก า ร จ าก ธุ รกิ จ ต่ า ง  ๆ  กั บ
ชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อ
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน นัยยะของธุรกิจที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน 
รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service consumption 
from business providers and daily activities; relevance of 
business activities and daily life; the exploitation of 
business services to facilitate daily life; the development 
of business mindset to help organizing daily activities; 
the implications of business in daily life 
 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 
ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จัดการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ

การจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ
จัดการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 
ความส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ
ความคิดที่ส าคัญในการท างาน การพัฒนากระบวนการคิด 
เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน การจัดระบบงาน/การจัดล าดับงาน เครื่องมือที่ใช้
ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบ
ในสถานการณ์ต่างๆ 
Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
  CrOM Thinking: Creative and Open 
Minded  
 Thinking 
การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบที่ผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้
สอดคล้องกับเหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการ
บริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และมึความสุข 
Thinking under principles of reasons and logic Thinking 
under multidisciplinary of creativity Inspiration and 



motivation for creative thinking Mechanics and process 
for creative thinking in differences and your style 
Creative adaptation and problem solving in daily life 
Creative for changing and improvement yourself 
 
969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัด สินใจอย่ า ง เป็นระบบ การคิ ด ซับ ซ้อนอย่ างมี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและเรียนรู้
ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี
ตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของ
เหตุผลและหลักฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
  Logical Thinking 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและ
วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้ง
การอ่านและเขียน 

Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating arguments 
of all types using both formal and informal techniques;  
identifying fallacies and introducing elementary 
symbolic logic;  involving the practical study of logical 
reasoning;  assessing the logical coherence of what we 
read and write using critical thinking, deductive 
reasoning and decision-making theory 
 
 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์ การ
ประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ย 
เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ท้าทาย การทดลองด้านคณิตศาสตร์ 
History of mathematics and mathematicians, relationship 
between numbers and natural phenomena; the 
application of mathematicians to other fields such as 
lottery, stock 
 
805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบื้องต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 
ขาดทุน คอมมิชช่ัน ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications 
for everyday life.  Financial mathematics such as profit, 
loss, commission, tax, interest, etc. 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 



เพิ่มพูนทักษะการฟังและการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวันและเชิง
วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ทักษะทางภาษาเพื่อการน ามาใช้ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily 
life and academic settings; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 
เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความเข้าใจบทความทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย การ
อ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการน ามาใช้ในเชิง
วิชาการ ฝึกการเขียนในระดับประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills; 
development of understanding authentic, and basic 
academic texts; reading literature; an interdisciplinary 
approach to (self-) studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at sentence 
level 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นกลำง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 
พัฒนาทักษะการพูดการฟังระดับกลาง พัฒนา ทักษะการ
ส่ือสารระดับกลาง ทั้งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง
วิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา
ทักษะทางภาษา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking 
skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge for 
enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นกลำง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาการท าความเข้าใจกับบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อ
หน้า ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself with regards to academic issues; further 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 
(self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at paragraph 
level; development of an autonomous process approach 
to writing 
 
805-075 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 
พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ ใน
เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะ
ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 



Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 
academic-level development of effective communication 
in both daily life and advanced settings; an 
interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge for 
enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับ
เรียงความ การอ่านและการเขียนวิจัยเบื้องต้น ฝึกฝนและ
พัฒนากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself related to scholarly concepts; increased 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 
(self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at essay level; 
introduction to reading and writing research; further 
development of an autonomous process approach to 
writing 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 
ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่างๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย วรรณคดี
ไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 
of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
 
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม
ไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 
 
969-091 แป้นพิมพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการพิมพ์
สัมผัส แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผัส การแข่งขันการพิมพ์
สัมผัส 
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
 E-Sport 
วิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของ
อี -สปอร์ ต  สถานการ ณ์ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ว ใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขัน
อี-สปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -
สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง 
Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion 
and debate on global e-sport tournaments; organizing e-
sport competitions; implications of playing game 
 



 
805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 
หลักความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk 
music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, 
and culture 
 
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการ
พักแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose camping; 
environmental conservation and camping 
 
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 

980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบื้องต้น  
เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจและ
ร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ 
กติกา และความปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทย   
ไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 
and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 
 
980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 
 



980-091 ว่ำยน้ ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา
ว่ายน้ า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตัว ทักษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกันตัว 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing mixed martial Arts to develop 
personal health 
 
980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
 Tai Chi 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 

980-096 กำรด ำน้ ำ 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการด า
น้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ าทั้ง
ในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการ
ลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092 กำรด ำน้ ำตื้น  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 
หลักพื้นฐานการด าน้ าตื้น การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การ
ป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
ด าน้ าตื้น การฝึกปฏิบัติการใต้น้ าทั้งในสระว่ายน้ าและ
นอกสถานที่ 
  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 
protection of danger and accident that might occur while 
snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and 
outside 
 
969-093 กำรเดิน-วิ่งเพื่อสุขภำพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  
 ประวัติ  และประโยชน์ของการเดิน -ว่ิง เพื่อ
สุขภาพ ทักษะเบื้องต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
และความปลอดภัยในการเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ 



    History and benefits of walking and running for 
health, basic skills of walking and jogging, enhancing 
physical fitness through walking and jogging, keeping 
and maintaining equipment, and safety in walking and 
jogging for health 
 
รายวิชาเลือก 
980-001 กำรเตรียมควำมพร้อม 2((2)-0-4) 
 ส ำหรับภัยพิบัติ  
  Disaster Preparedness 
ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษย์กับความรุนแรงของภัยพิบัติ ความ
จ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ วงจรการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความสามารถของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ การตอบรับภัยพิบัติ การบูรณะหลังภัย
พิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความ
พร้อม ระดับบุคคล ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 
different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international level 
810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 
หลักการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล
ในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่า
เพื่อการตัดสินใจ 
Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; data 

gathering, graphically organized data; probability and 
estimation methods for decision making 
 
810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบสังคม 
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์
เกี่ ยวกับการกระตุ้น  การเรียนรู้  การรับรู้  แรงจูงใจ 
สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
  Thai History and Society 
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย วิวัฒนาการทางการเมือง 
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 
Classifications of Thai era; evolution in terms of politics, 
government; foreign affairs, economy and society; 
characteristic and structure of Thai society, social, 
economic and political foundations of Thai society; 
important religions in Thailand; current situations in 
Thai society; factors affecting changes in Thai society 
 
810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 



เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมั่งคั่งส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน
และความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ส าหรับหน้าที่ทางครอบครัวและสังคม 
Money and happiness; income and saving planning; 
impacts on financial planning to desired lifestyle; 
personal wealth planning; types of financial investment 
and potential risks; expense management for family and 
social responsibilities 
 
988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์  2((2)-0-4) 
 Contemporary Scientific Innovation 
หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับชีวิตประจ า วันทางด้าน
การ เกษตร   พลั ง ง าน  ส่ิ งแวดล้ อม  อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิด
การคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ เกิดขึ้น 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง  คลื่นลมทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล การ
เ ป ลี่ ย น แปล งสภาพ ภูมิ อ า ก า ศ  ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
988-004 โภชนำกำรและพิษวิทยำ  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ช่ัน และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา 
และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผัสกับสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; evaluation 
of human exposure to chemicals, and qualitative and 
quantitative health risk assessment 
 
 



805-001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรออกเสียง 2((2)-0-4)
  English for Pronunciation 
เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่าน
ออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออก
เสียงสระภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ และ
พยัญชนะควบกล้ า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
 
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้ำงสรรค ์   
  English for Creative Writing 
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิ ธีการ เขี ยนเ ชิง
สร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 
805-005 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 
 
805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 
  English for Job Application 

ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน 
อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการสัมภาษณ์การ
ขยายค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสมัครงาน 
Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various sources, 
writing application letters and résumés, practicing job 
interviews, enlarging vocabulary, and expressions used 
in job application 
 
805-007 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 2((2)-0-4) 
 และกำรอภิปรำย 
  English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ
อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ
ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่
น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 
 
969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 



ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบื้องต้น แบบจ าลองการสร้างมูลค่า 
แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของ
เศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม การพฒันาเมือง 
Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, how digital economy influences 
societies and environment, City Development 
 
988-005 ชีวิตท่ีสันติ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that affect 
levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพียง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใช้ในด้านต่างๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 
การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนเรียงความ การเขียนวิจัยเบื้องต้น วิธีการอ้างอิงและ

การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay 
writing; an introduction to writing research papers with 
citations and references; paraphrasing, exchanging and 
expressing ideas related to academic issues 
 
805-010  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
Particular characteristics and topics related to tourism, 
explaining and giving information about tourism 
 
805-012 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 
 ทำงกำรสื่อสำร   
 English for Effective Communication 
   การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน
ระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่
ประชุมชน 
   Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public 
speaking 
 
805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 
การพัฒนาความคิดเ ชิง วิพากษ์จากภาพยนตร์  การ
เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์  
Developing critical thinking through films; discussing 
intercultural differences; analyzing characters; reading 
and writing film reviews 
 



หมวดวิชำเฉพำะ 
หมวดวิชาบังคับพื้นฐานคณะ 
806-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมี 3(2-2-5) 
 ประสิทธิภำพในยุคดิจิทัล  
 Thai for Effective Communication in the 
 Digital Era 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความท้าทายในการใช้ภาษาไทยในยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 
Overview of language, communication and information 
technology; art of Thai language usage for effective 
communication; practicing analytical and critical 
thinking through listening, speaking, reading and writing 
via information technology; challenges of Thai language 
usage in changing times 
  
806-112   ภำษำไทยขั้นพื้นฐำน 3(2-2-5) 
 Foundation Thai  
พื้นฐานเรื่องระบบเสียงและอักขรวิธีของภาษาไทย ฝึก
ทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน   
Thai sound and writing systems; practicing basic skills in 
listening, speaking, reading and writing Thai for survival 
in Thailand 
  
806-113 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อองค์กำร 3(3-0-6) 
 นำนำชำติ 
 Information Technology for International  
 Organization 
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
นานาชาติ โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการเรียนและ
การประกอบอาชีพในสังคมนานาชาติ โปรแกรมน าเสนอ

ผลงานและมัลติมี เดีย การท าเว็บไซต์  กฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Knowledge and skills in information technology for 
international organizations; software applications for 
international studies and careers; presentation and 
multimedia software; website design; laws and ethical 
implications in information technology 
  
806-211 อำรยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization   
ความเป็นมาและพัฒนาการของอารยธรรมที่ส าคัญของ
โลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นศึกษาอารย
ธรรมใหญ่หลักๆ ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย 
จีน อินเดีย อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีซ โรมัน 
อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ การปฏิ วัติอุตสาหกรรม อารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออกยุคใหม่ อิทธิพลและผลกระทบ
ของอารยธรรมโลกต่อสังคมไทย 
Background and development of important civilizations 
of the world starting from ancient times to modern times 
with an emphasis on major civilizations of Egypt, 
Mesopotamia, China, India, Southeast Asia, Greece, 
Raman, Medieval Europe, Islamic civilization during the 
Renaissance, and Industrial Revolution, Western and 
Eastern civilizations in modern time, the influence and 
impact of world civilization on Thai society  
   
806-212 นำนำชำติศึกษำเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to International Studies 
วิธีการเชิงสหวิทยาการในการศึกษาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เพื่อนานาศึกษา; แนวคิดและกลไกของเทศ
วิวัฒน์ สากลวิวัฒน์ และโลกาภิวัตน์; การวิเคราะห์พลวัต
ทางสังคม การเช่ือมโยงในระดับท้องถิ่นและโลก การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และความท้าทายจากประเด็นโลก 
Interdisciplinary approaches in Social Sciences and 
Humanities for  International Studies; Concepts and 



mechanism of Localisation, Internationalisation, and 
Globalisation; Analysis of social dynamism, local/global 
nexus, sustainable development, and challenges from 
global issues 
 
806-213 ภำวะผู้น ำและพฤติกรรมองค์กำร 3(3-0-6) 
 นำนำชำติ 
 International Leadership and Organiational  
 Behavior 
(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  
(Project-Based Learning)             
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น าและพฤติกรรม
องค์การ พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ บุคลิกภาพ สุข
ภาวะ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและการ
ท างานเป็นทีม  การปรับตัว  บทบาทของผู้น าและ
ปฏิสัมพันธ์กลุ่มในบริบทพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ 
Concepts and theories of leadership and organizational 
behavior, social behavior, personality, well-being, team 
building and teamwork, adjustment, leadership roles and 
group interaction in international and multicultural 
environments 
  
806-311 กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication 
ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรม หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความรู้
ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ 
รูปแบบ ของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการส่ือสาร การจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน 
Definitions and backgrounds of intercultural 
communication; principles of intercultural 
communication by means of languages, customs, social 
classes, genders, races, cultural patterns, and 
communicative strategies; structuring social relations of 
differing ethnic groups 
 

806-312 ระเบียบวิธีวิจัยทำง 3(3-0-6) 
 สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
 Research Methodology in Social Sciences  
 and Humanities 
ความหมาย กระบวนทัศน์ และประเภทของการวิจัย 
ความรู้เบื้องต้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
Meaning, paradigms and types of research; an 
introduction to research methodology: quantitative and 
qualitative methods 
 
หมวดวิชาบังคบั 
806-121 ธุรกิจระหวำงประเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to International Business 
กลยุ ท ธ์ แ ละโคร งสร้ า ง ของ ธุ รกิ จ ข้ า มช าติ  ก า ร
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศในบริบทที่แตกต่างกัน การ
น าเสนอ และด าเนินกลยุทธ์ แผน รวมไปถึงยุทธวิธี การ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
Global business environment, strategies and structures of 
international business and accesses the distinct features 
of an international business in different functions, unique 
issues faced by firms engaging in international activities, 
formulate and execute strategies, plans, and tactics in 
international business contexts 
  
806-122 หลักกำรตลำด 3(3-0-6) 
 Principle of Marketing 
การตลาดเบื้องต้น ขอบเขตของการตลาด กระแสใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
การประยุกต์การตลาดในการด าเนินธุรกิจ 
Basic knowledge of marketing, marketing framework, 
viral issues related to both local and international 
contexts, application of marketing frameworks in 
organizational decision making 
  
 



806-221 หลักเศรษฐศำสตร  3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขตและ
ภาค ตางๆ ของเศรษฐศาสตรในเรื่องผลิตกรรม ปริวรรต
กรรม วิภาคกรรม และบริโภคกรรม หลักทั่วไปของ
เศรษฐศาสตรวา ดวยมูลคาราคา การจัดการทรัพยากร 
พฤติกรรมของ ผูบริโภค ปจจัยตางๆ ที่ก าหนดอุปสงค
อุปทานของสินคาและ บริการในตลาดที่มีการแขงขันโดย
สมบูรณและไมสมบูรณ  
Principles and meaning of economics including topics of 
production, exchange, distribution, consumption; 
economic principles of product values, resource 
management, customer behavior, factors influencing 
supply and demand, and services in a perfect and non-
perfect competition market 
  
806-222 พฤติกรรมและทักษะของ 3(3-0-6)

ผู้ประกอบกำร                            
 Entrepreneurial Behavior and Skills 
(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน) 
(Project-Based Learning)             
กรอบความคิดของผู้ประกอบการสู่การวางแผนเริ่มต้น
ธุรกิจ บทบาทของผู้ประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
การรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ 
The entrepreneurial mindset for business startup; the 
roles of entrepreneur; the entrepreneur skills required for 
business operation and sustainable growth; the way to 
handle challenges in business environment changing 
  
806-223 หลักกำรบัญชีและกำรเงิน 3(3-0-6) 
 Principles of Financial Accounting 
แนวคิดเบื้องต้นและวิธีการต่างๆของการบัญชีการเงิน ; 
พื้นฐานของค าศัพท์เฉพาะทางและหลักการรวมถึงพื้นฐาน
การบันทึกและรายงานรายการทางธุรกิจและการเตรียมงบ

การเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชี; เครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับวิเคราะห์การเงินและกลยุทธในการตัดสินใจของ
ธุรกิจ รูปแบบการจัดการทางการเงิน 
The basic concepts and methods in financial accounting; 
the fundamental terminologies and principles as well as 
the basics of recording and reporting of business 
transactions and preparation of financial statements; uses 
of accounting data; the necessary tools for the analysis of 
financial and strategic decisions undertaken by 
corporations; financial management techniques 
  
806-224 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ การ
สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน บ ารุงขวัญ การ
ประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น การสับเปลี่ยน โยกย้าย การ
ลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองและแรงงานสัมพันธ์ 
Human resource planning; recruitment; selection; staff 
training; compensation; fringe benefits; work motivation 
and job satisfaction; moral support; performance 
appraisal; promotion; transferring; disciplinary actions; 
void contract; negotiating and workforce unions  
 
806-321 กำรจัดกำรสำยโซอุปทำน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management 
ความรูเบื้องตนและกระบวนการในการบริหารจัดการสาย
โซ อุปทาน ประเด็นทางด านกลยุทธ ยุทธวิธี การ
ด าเนินงาน การบูรณาการการจัดการสายโซ อุปทานที่
หลากหลาย 
Basic concepts and strategies adopted in the Supply 
Chain Management (SCM); strategic, tactical and 
operational issues of SCM; the integration of various 
SCM entities 
  
 



806-322 กำรจัดกำรกลยุทธ์ทำงธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Strategic Management 
องค์ประกอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ การประเมินผล
และการควบคุม การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศและ
และการสร้างพันธมิตรทางการค้า ระดับของกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการกลยุทธ์ การก าหนดและ
วางแผนโครงการทางธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับการจัดการ
กลยุทธ ์
The components of business strategies; strategic 
analysis, strategic formulation, strategic implementation, 
and evaluation and control; management of international 
strategies and trade alliances; levels of strategies; 
business culture; ethics and social responsibility in 
strategic management; formulating and planning 
business project to support business strategies 
 
806-323 กำรจัดกำรโครงกำร  3(3-0-6)                                                
 Project Management  
(การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  
(Project-Based Learning)                              
การพัฒนา วางแผน จัดการและควบคุมโครงการทางธุรกิจ 
ใหประสบผลส าเร็จภายใตโครงสรางธุรกิจที่แตกตางกัน  
Develop, plan, manage, and control business projects 
successfully in a business environment  
 
806-324 จริยธรรมทำงธุรกิจและ 3(3-0-6) 
 กำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
 Business Ethics and Sustainable  
 Development 
ความส าคัญของจริยธรรม ทฤษฎี และวิธีการน าจริยธรรม
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การปลูกฝังจริยธรรมในองค์กร 
การน าหลักจริยธรรมมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   

The importance of ethics, ethical theories and applies 
ethical practices to business, ethical cultivation in 
organizations, ethical decision making in business and 
corporate social responsibility 
  
กลุ่มวิชาภาษาจีน 
806-131 ภำษำจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese I 
การเขียนตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ทักษะ
ส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ค าศัพท์ 250 ค า 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing system; 
pronunciation, grammar and fundamental vocabulary; 
basic sentence structures; cardinal and ordinal numbers; 
greetings; talking about oneself and daily life; self-
introduction; buying/selling things; mastery of at least 
250 Chinese words 
  
806-132 ภำษำจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 806-131 Chinese I 
การเขียนตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ทักษะ
ส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ค าศัพท์ 500 ค า 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; 
basic sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing; mastery of at least 500 
Chinese words  
  
806-231 ภำษำจีน 3 3(2-2-5) 
 Chinese III 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-132 ภาษาจีน 2 



Prerequisite: 806-132 Chinese II 
ตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยคเตรียมระดับกลาง ทักษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน 
เขียน การประยุกต์ใช้ค าศัพท์ 750 ค าอย่างมีประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; 
intermediate-level sentence structures; practicing all 
skills: listening, speaking, reading and writing, mastery 
of at least 750 Chinese words 
 
806-232 ภำษำจีน 4 3(2-2-5) 
 Chinese IV 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ตัวอักษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยคเตรียมระดับกลาง ทักษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน 
เ ขี ย น  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค า ศั พ ท์  1200 ค า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation: grammar and fundamental vocabulary; 
intermediate sentence structures; practicing all skills: 
listening, speaking, reading and writing; mastery of at 
least 1200 Chinese words 
  
806-331 ภำษำจีน 5 3(2-2-5) 
 Chinese V 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite: 806-232 Chinese IV 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์
และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค ระดับกลาง 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่
สูงขึ้นและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ค าศัพท์
อย่างน้อย 1800 ค า 
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; 
upper-intermediate sentence structures; practicing all 

skills: listening, speaking, reading and writing at a higher 
level and in various situations, mastery of least 1800 
Chinese words 
  
806-332 ภำษำจีน 6 3(2-2-5) 
 Chinese VI 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite: 806-232 Chinese IV 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์
และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค ระดับกลาง 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่
สูงขึ้นและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ค าศัพท์
อย่างน้อย 1800 ค า 
Chinese alphabetical characters and writing systems; 
pronunciation; grammar and fundamental vocabulary; 
upper-intermediate sentence structures; practicing all 
skills: listening, speaking, reading and writing at a higher 
level and in various situations, mastery of least 1800 
Chinese words 
  
806-133 กำรสนทนำภำษำจีนทำงธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation I 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 806-131 Chinese I 
ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
การท าธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจในสถานะการณ์ต่างๆ 
การเสนอราคา การส่ังสินค้า การขนส่งสินค้า การพบ
ลูกค้า นโยบายการค้าต่างประเทศ 
A practice in business conversation; vocabulary and 
expressions in business communication and negotiation; 
business negotiation in various situations:  bidding, 
ordering, freight, meeting customers, foreign trade policy 
  
806-233 กำรสนทนำภำษำจีนทำงธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation II 



รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-133 การสนทนาภาษาจีน
ทางธุรกิจ 1  
Prerequisite:  806-133 Business Chinese Conversation I 
ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
การท าธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจในลักษณะต่างๆ เงื่อนไข
การส่งสินค้า การส่งมอบสินค้า การลงนามสัญญา การ
ประมูล การลงทุน ประกันภัย ตัวแทนจ าหน่าย  
A practice in business conversation; vocabulary and 
expressions in business communication and negotiation; 
business negotiation in various situations: shipping 
terms, delivery, contract signing, auction, investment, 
insurance, distributor 
  
806-234 ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเท่ียวเชิง 3(2-2-5) 
 ธรรมชำติ 
 Chinese for Natural Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์  ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ด้านการส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, common sentences and dialogue about 
travelling in Thailand 
 
806-235 ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเท่ียวเชิง 3(2-2-5) 
 วัฒนธรรม 
 Chinese for Cultural Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์  ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนที่
เกี่ ยวข้องกับการท่อง เที่ ยวในแหล่งท่อง เที่ ยว เ ชิ ง
วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ด้านการ
ส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, common sentences and dialogue about 
travelling in Thailand 

806-236 ภำษำจีนเพื่อกำรโรงแรมและสปำ 3(2-2-5) 
 Chinese for Hotel and Spa   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับสายงานด้านการโรงแรมและธุรกิจสปา โดย
บูรณาการความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, sentences and conversations of basic 
Chinese related to careers in hotel and spa, integrating 
the knowledge of Intercultural communication  
  
806-237 ภำษำจีนเพื่องำนขำย 3(2-2-5) 
 Chinese for Sales   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับงานขาย โดยเฉพาะงานขายในร้านสินค้า
ปลอดภาษี โดยบูรณาการความรู้ด้านการส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
Vocabularies, sentences and conversations of basic 
Chinese related to career in sales, especially in duty free 
shop, integrating the knowledge of Intercultural 
communication 
  
806-238 ภำษำจีนเพื่องำนบริกำรใน 3(2-2-5) 
 อุตสำหกรรมกำรบิน 
 Chinese for Airline Service Industry   
รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
Prerequisite: 806-231 Chinese III 
ค าศัพท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการในอุตสาหกรรมการบิน โดยบูรณา
การความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
Vocabularies, sentences and conversations of basic 
Chinese related to careers in airline service industry, 
integrating the knowledge of Intercultural 
communication  



806-333 ภำษำจีนเพื่อกำรอ่ำนและ 3(2-2-5) 
 เขียนเชิงธุรกิจ 1  
 Chinese for Business Reading and Writing I  
รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-232 ภาษาจีน 4 
Prerequisite:  806-232 Chinese IV 
การฝึกการอ่านเอกสารภาษาจีนที่มีเนื้อความในเชิงธุรกิจ
และการแต่งประโยคพื้นฐานด้วยค าศัพท์ที่ เหมาะสม
ส าหรับรูปแบบการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจที่หลากหลาย 
โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนข้อความส้ันๆ 
บันทึก ใบเสร็จ นามบัตร เมนู เป็นต้น  
Practice in reading Chinese Business documents and 
making simple sentences with appropriate vocabulary for 
various forms including short messages, memos, 
receipts, name cards, menus, etc. 
  
806-334 ภำษำจีนเพื่อกำรอ่ำนและ 3(2-2-5) 
 เขียนเชิงธุรกิจ 2  
 Chinese for Business Reading and Writing  
 II  
รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่าน
และเขียนเชิงธุรกิจ 1 
Prerequisite:  806-333 Chinese for Business Reading and 
Writing I 
ความรู้ เบื้องต้น โครงสร้างและแบบฟอร์ม รวมถึง
หลักการส าคัญในการอ่านและเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การ
ฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ เช่น 
ก าหนดการ ประวัติส่วนตัว รายการส่ังซื้อ เป็นต้น  
Introduction, Structure & Form, and key principles of 
reading and writing Business letters, Practice in reading 
and writing business documents such as Arrival Card, 
Schedule, Resume, Order list, etc. 
  
806-335 ภำษำจีนเพื่อกำรน ำเสนอและ 3(2-2-5) 
 กำรอภิปรำย  
 Chinese for Presentation and Discussion  
รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4  

Prerequisite: 806-232 Chinese IV  
การเรียนรู้ทักษะการน าเสนอปากเปล่าและการอภิปราย
เป็นภาษาจีนในบริบทของชีวิตประจ าวัน การเตรียมเค้า
โครงรายละเอียดของการพูดและการฝึกการน าเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะการอภิปรายที่มุ่งเน้นการถามและ
ตอบค าถาม 
Learning oral presentation and discussion skills in 
Chinese in dairy life contexts; preparing a detailed 
outline of speech and practicing to deliver an effective 
presentation; skills for discussion focusing on questions 
and answers  
 
รายวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษา
แม่ 
วิชาบังคับ 
806-141 ภำษำไทย 1 3(2-2-5) 
 Thai I 
ฝึกการออกเสียงและการสะกดค าตามอักขรวิธีของ
ภาษาไทย ศัพท์ ส านวน และทักษะการส่ือสารภาษาไทย
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการฟัง   การพูด การอ่าน และการ
เขียน                                                
Practicing pronunciation & spelling basic vocabulary, 
idioms and communication skills in daily life in 
listening, speaking, reading and writing Thai  
  
806-142 ภำษำไทย 2 3(2-2-5) 
 Thai II    
รายวิชาบังคับก่อน: 806-141 ภาษาไทย 1   
Prerequisite: 806-141 Thai  I  
ค าศัพท์ ส านวน และลักษณะส าคัญของภาษาไทย ฝึก
ทักษะการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การจับใจความจาก
การฟังและการอ่านขนาดส้ัน ฝึกเขียนประโยคและย่อหนา้
ขนาดส้ัน  
Vocabulary, idioms and key characteristics of Thai 
language; practicing Thai skills for everyday 



conversations, short listening and reading short 
paragraphs and writing sentences and short paragraphs 
  
806-241 ภำษำไทย 3 3(2-2-5) 
 Thai III          
รายวิชาบังคับก่อน: 806-142 ภาษาไทย 2    
Prerequisite: 806-142 Thai II  
ค าศัพท์ ส านวนไทยระดับกลาง ลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ของภาษาไทย การใช้ภาษาในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ฝึกสนทนาและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่
เป็นทางการ ฝึกการสรุปใจความส าคัญจากการฟังและการ
อ่านขนาดส้ัน ฝึกทักษะการเขียนบันทึกย่อ จดหมาย
ส่วนตัว และย่อหน้าขนาดส้ัน  
Vocabulary and idioms for intermediate level; more 
complicated characteristics of Thai language; Thai 
language usage in social and cultural contexts; practicing 
discourses and exchanging opinions in informal contexts; 
taking notes from short listening and reading; writing 
short notes, personal letter and longer paragraphs  
   
806-242 ภำษำไทย 4    3(2-2-5)                                                                         

Thai  IV                                                        
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น :  806-241 ภ า ษ า ไ ท ย  3                      
Prerequisite: 806-241  Thai III                         
ศัพท์ ส านวนไทยขั้นสูงขึ้น ภาษากับวัฒนธรรมไทย ฝึก
การจับใจความและตีความจากเรื่องที่ฟังและอ่านขนาด
ยาว ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ การสนทนา และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ การเขียนตาม
จินตนาการ                                                        
Vocabulary and idioms for upper-intermediate level; 
Thai language and culture; comprehension and 
interpretation from long listening and reading; writing 
essays; discourses and exchanging opinions in formal 
contexts; creative writing 
  

806-341 ภำษำไทย 5                         3(2-2-5)                                              
Thai V                                                            

ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น :  806-242 ภ า ษ า ไ ท ย  4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV                     
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร การผสมผสานทักษะ
การส่ือสารในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน 
การใชัภาษาในระดับที่เหมาะสมตามสถานะทางสังคม
ของคู่สนทนา ความรู้เรื่องการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม
และภาษาในวิถีชีวิตสังคมไทย 
Principles of Thai language use for communication, 
integration of communication skills in various contexts 
in daily life, use of Thai language at the appropriate level 
according to the social status of the interlocutor and 
knowledge of communication between language and 
culture in Thai society 
  
806-342 ภำษำไทย 6     3(2-2-5)                                                                  

Thai  VI 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น :  806-341 ภ า ษ า ไ ท ย  5                         
Prerequisite: 806-341 Thai  V                     
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมวัฒนธรรม
ไทย  มารยาทในการใช้ภาษาในบริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกทักษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่าง ๆ                                          
Analyzing relation between Thai language & culture and 
society; etiquette of Thai usage in socio-cultural 
contexts; analytical and critical usage of Thai language 
in different media; art of language usage; skills for 
effective communication in different occasions 
  
วิชาเลือก 
806-243 ภำษำไทยเพื่อกำรท่องเท่ียว         3(2-2-5) 
 Thai for Tourism                                                          
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               



ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่าง ๆ ของภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว        ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบาย ให้
ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ทั้งการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน                                   
Particular characteristics and topics of Thai language 
related to tourism, practice Thai language skills in 
explaining, giving information and answering inquiries 
in tourism in an authentic situation through listening, 
speaking, reading and writing 
  
806-244 ภำษำไทยเพื่อกำรบริกำร 3(2-2-5) 
 Thai for Hospitality  
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai  IV  
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ใช้ในการบริการ การฝึก
ทักษะการฟังและโต้ตอบอย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ 
การจดบันทึกย่อจากการพูดจาโต้ตอบในการท างาน
บริการ การส่ือสารด้วยวัจนและอวัจนภาษาที่สร้างความ
ประทับใจ ความเข้าใจการส่ือสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
Particular characteristics of Thai language in the service 
context, practicing listening and making courteous 
responses, learning to take comprehensible notes from 
service correspondences in an impressive manner, 
practicing verbal and non-verbal intercultural 
communication 
 
806-245 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกจิ     3(2-2-5)                                     
 Thai for Business Communication                                            
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               
หลักการส่ือสารทางธุรกิจ ศิลปะและมารยาทในการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การ อ่าน และการเขียนเชิงธุรกิจประเภทต่าง ๆ การสมัคร

งาน ตลอดการใช้ภาษาในเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ  
Principles, arts, and etiquette in Thai language used for 
business communication; skills of Thai listening, 
speaking, reading and writing for business 
communication and job application; language usage 
through press technology  
 
806-343 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอและ 3(2-2-5) 
 การอภิปราย                             
  Thai for Presentation and Discussion 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                         
Prerequisite: 806-242 Thai  IV               
ลักษณะทั่วไปของภาษาไทยและหลักการส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกการอภิปรายและการ
น าเสนอหัวข้อทั่วไปเป็นภาษาไทย ทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การจับประเด็น การจดบันทึก และ
การตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ มารยาท
และแบบแผนการฟังและการพูดในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
General characteristics of Thai and principles for 
discussion and presentation; practice general discussions 
and presentations in informal and formal situations in 
Thai; learning how to make points, to take notes and to 
answer questions in discussions and presentations, 
etiquettes of listening and speaking in Thai social and 
cultural contexts 
  
806-344 กำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย 3(2-2-5) 
 English to Thai Translation 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai IV  
ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อิทธิพล
ของภาษาอังกฤษในการแปลเป็นภาษาไทย การแปลข้าม
สังคมและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแปลประเภทต่างๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แบบเป็นทางการและไม่เป็น



ทางการ เครื่องมือแปล ความท้าทายของการแปลในยุค
ดิจิทัล 
Linguistic distinctions between Thai and English 
language; English interference in translation into Thai; 
translations across cultures and societies; practical 
translation of various texts in informal and formal 
contexts from English to Thai; machine translation; 
challenges of translation in the digital era 
 
806-345 ลักษณะภำษำไทย  3(3-0-6) 
 Characteristics of Thai Language 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
Prerequisite: 806-242 Thai IV 
ระบบเสียง ระบบค า และไวยากรณ์ภาษาไทย ความ
หลากหลายทางภาษาและศิลปะการใช้ภาษาไทยในบริบท
ต่ างๆ  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประ เทศ  การ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของภาษาไทยในยุคดิจิทัล 
วิ เคราะห์ เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ  
Thai phonology, morphology and syntax; language 
variation and the art of Thai usage in different contexts; 
Thai as a foreign language; language change and trend of 
Thai linguistics in the digital era; comparison of 
characteristics of Thai language with Englis  
 
กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
806-251 กำรพัฒนำสังคมและวิถีชีวิตจีน 3(3-0-6) 
 Development of Chinese Society and Life 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิตของ
จีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เน้นการศึกษาประเภทต่างๆ ของ
วัฒนธรรมจีน เ ช่น แนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียม 
กิจกรรมนันทนาการการคมนาคมและเงื่อนไข ในการ
ด ารงชีวิต การปฏิรูปประเทศจีน และนโยบายต่างประเทศ 
Basic knowledge about the development of Chinese 
society and life from the past to the present, focusing on 

studies about Chinese cultures, i.e., etiquette and 
customs, recreational activities, transportation and living 
conditions, China’s reform, and foreign policies 
 
806-252 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเมืองจีน3(3-0-6) 
 ยุคปัจจุบัน 
 Development of Contemporary Chinese 
  Economy and Politics 
ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วม
สมัย; ประเมินนโยบายและทางเลือกทางเศรษฐกิจในภาค
ส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ; ส ารวจแง่มุมต่าง ๆ ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการปฏิรูปนโยบายของ
รัฐบาลและกระบวนการนโยบายเพื่อเร่งการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ในการก าหนด
นโยบายของรัฐและประชาชนชาวจีนเนื่องจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในระบบ
เศรษฐกิจของจีนรวมถึงโครงสร้ างอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทและระบบสวัสดิการ
สังคม และความท้าทายที่สังคมจีนเผชิญในระหว่างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ 
ช่องว่างระดับภูมิภาค การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
การก ากับดูแลส่ิงแวดล้อม 
An overview of the development in contemporary 
Chinese Economy and Politics; to evaluate the policies 
and economic choices in various sectors of the economy; 
to explore various aspects of China’s economic 
development, including the reforms of government 
policies and policy processes in order to accelerate the 
economic development; the ideological changes in 
government policy making and among Chinese citizens 
due to the economic development; dynamic changes in 
China’s economic regimes including those in the 
industrial structure, urban-rural relations, and the social 
welfare system; and the challenges faced by the Chinese 
society during the economic development such as the 



income inequality, regional gaps, the maintenance of 
financial stability, the environmental governance 
 
806-253 วัฒนธรรมกำรท ำธุรกิจแบบจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Business Culture 
อิทธิพลในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิธีการด าเนินธุรกิจแบบ
จีน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การด าเนินชีวิต 
วิธีการและ มารยาทในการเข้าสังคม ทั้งนี้โดยเน้นปัจจัย
ทางด้าน วัฒนธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะในการเจรจา
ต่อรอง ทางด้านธุรกิจ 
Impact of various factors on Chinese business culture: 
politics, economics, social values, lifestyles, etiquette 
and social manners with emphasis on social and cultural 
factors including the art of negotiation 
  
806-351 ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน 3(3-0-6) 
 Sino-Thai Relations 
ประวัติความเป็นมา และเหตุการณ์ส าคัญที่ มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมในปัจจุบันของทั้งสองประเทศภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของภูมิภาค และความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค 
Historical background and major events in the relations 
between the P.R. China and Thailand from Sukhothai 
period to the present; analysis of the two states’ current 
political, economic and cultural relations under the 
regional cooperation framework; as well as the role of 
the two states’ relations in promoting regional stability  
 
806-352 ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน 3(3-0-6) 
 Chinese E-commerce 
ท ฤษ ฎี แ ล ะ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างธุรกิจส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทฤษฎีและแนวคิดของนักการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ในจีน ความท้าทายและปัญหาธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนในปัจจุบัน 
The theories and concepts underlying e-commerce; 
business model for e-commerce; the practice of e-
commerce theories and concepts to what e-marketers are 
doing in Chinese market; the current challenges and 
issues in Chinese e-commerce 
  
806-353 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Tourist Behavior 
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน 
Tourist behavior from both theoretical and practical 
perspectives; analysis of Chinese tourist behavior 
  
806-354 องค์กำรและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Organizational and Consumer  
 Behavior 
พฤติกรรมในองค์การของคนจีน  ค่ านิยม ทัศนคติ 
พฤติกรรมของบุคคล รูปแบบภาวะผู้น า ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ รวมถึงการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทของคนจีน โดยเน้นการ
เรียนรูปแบบการอภิปรายผ่านกรณีศึกษาขององค์การและ
ผู้บริโภคชาวจีน 
Chinese organizational behavior, values and attitudes, 
individual behavior, leadership styles, the relationship 
between individual and group behavior impact 
organizational change and development; analysis of 
consumer behavior, cultural and social factors affecting 
consumer behavior in the Chinese context; focusing on 
discussion through Chinese organizational and consumer 
behavior cases studies 
 
806-355 ภูมิศำสตร์กำยภำพทำงธุรกิจของ 3(3-0-6) 



 ประเทศจีน 
 Physical Geography of P.R. China for  
 Business 
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพในแต่
ละภาค แต่ละเขตของประเทศจีนเพื่อเป็นแนวทาง และ
ความเป็นไปได้ในการเข้าไปประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศ ทั้งในลักษณะร่วมทุนและบริษัทจ ากัด 
Examination of physical geography of each province of 
the P.R. of China to indicate the feasibility of doing 
business either as a joint venture or by forming a limited 
company  
 
806-356 นวัตกรรมกำรเงินส ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 ระหว่ำงประเทศ 
 Financial Technology for International 
 Business 
ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคตต่อการเงินโลก, การ
ธนาคารและการให้บริการทางการเงิน; หลักนวัตกรรม
การเงิน; เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล; การเงินผ่านอินเทอร์เน็ต; บิท
คอยน์; สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล; การช าระเงินผ่าน
ดิจิทัล; ความปลอดภัยในเทคโนโลยีทางการเงิน , 
ผลกระทบในทางปฏิบตัิทีม่ีต่อธนาคารและการเงนิทัว่โลก 
The current and future impact on global finance, banking 
and financial services; the principles of financial 
technology; peer to peer lending platforms; internet 
finance; bitcoin; digital currencies; digital payments; 
cybersecurity; the practical impact on global banking and 
finance 
  
806-357 กำรท่องเท่ียวอันดำมัน 3(3-0-6) 
 Tourism in the Andaman Sea Region 
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร
การท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอันดามัน ผลกระทบเชิงบวก
และเ ชิงลบของการท่อง เที่ ยวต่อ สังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในชายฝั่งทะเลอันดา
มัน การสร้างส านึกสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
Knowledge of history, society, culture and tourism 
resouces in the Andaman coastal area; positive and 
negative impacts of tourism on society, economics, 
culture and natural resources in the Andaman coastal 
area; development of social awareness and sustainable 
tourism  
  
806-358 กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 
การประยุกต์ใช้กระบวนการส่ือสารทุกประเภทเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การส่ือสารมวลชน การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมวลชน การโฆษณาและ
การตลาด รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีจริยธรรม 
Communication processes applied to marketing 
management in order to motivate target audiences to act; 
integration of public relations; traditional advertising and 
marketing; building good relations with the public; and 
response to the needs of target markets within the ethical 
framework 
 
806-359 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
 International E-Business  
ความหมายธุรกิจอิ เล็กทรอนิกส์ ระบุทิศทางธุรกิจ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ในปั จ จุบั นและอนาคต  การ เมื อ ง 
วัฒนธรรมและจริยธรรมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในธุรกิจ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ความเข้าใจในแรง
ขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผลักดันธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
The meaning of E-Business and identification of 
current/future trends; political, cultural and ethical 
aspects of international E-Business; privacy and security 



in E-Business; International E-Business barriers; 
understanding of the social and economic forces driving 
international E-Business  
 
806-361 กฎหมำยกำรคำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade Law  
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
การ ขัดกันแห่งกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาการคาระหว
าง ประเทศ กฎหมายเอกภาพส าหรับการซ้ือขายระหวาง
ประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศ ภายใตบังคับแหงกฎหมายของ WTO 
สัญญาการผลิต ระหวางประเทศ การช าระเงิน และการ
โอนเงินระหว าง ประเทศ การขนส งทางทะเล การ
ประกันภัย ปญหาที่เกี่ยวกับ การด าเนินการค้าระหวาง
ประเทศโดยบริษัทและกระบวนการ ระงับขอพิพาททาง
การค้าระหวางประเทศ  
History and development of international trade law; 
conflict of laws  applying to international trade contracts; 
unity of laws for international sales; state sanctions on 
the  international barter system under the laws of the 
World Trade Organization; legal agreements on 
international manufacture; payments and money 
transfers; marine transportation, insurance, problems 
encountered by enterprises in dealing with international 
commerce, management and resolution of those issues 
    
 806-362  เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์บนฐำน 3(3-0-6) 
 วัฒนธรรม 
     Cultural-Based Creative Economy 
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนา การปรับตัว
และการป้องกันเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บนฐานวัฒนธรรม 

Knowledge of creative economic development ; 
adaptation and preventions for economic strength  ; the 
use of cultural capital for economic development of 
Thailand ;  an analysis of relationships between creative 
economy and Thai cultures ; economic development 
guidelines for culture-base creative economy 
development    
 
 กลุ่มวิชาชีพฝึกงานและสหกิจ 
806-371 เตรียมฝึกงำน 15 ชั่วโมง 
 Pre-Internship 
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ การ
เลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การเขียน
รายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
Preparation on skills for working in the private sector; 
contact and selection of suitable workplaces, preparation 
for job recruitment, resume writing and job interview 
techniques, personality development and good social 
manners training, professional ethics, basic competency 
for psychological and organizational culture; report 
writing and presentation methods 
  
806-471 ฝึกงำน 3(0-18-0) 
 Internship 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-371 เตรียมฝึกงาน 
Prerequisite: 806-371 Pre-Internship 
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
An internship at public or private organizations in 
relation to international business 
  
806-372 เตรียมสหกิจศึกษำ 30 ชั่วโมง 
 



 Pre-Cooperative Education 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบ
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน  การ
เตรียมตัวสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การเลือก
สถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัคร
งานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มารยาทสังคม จิตวิทยาสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การ
เขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
Concepts of cooperative education and practical training; 
process of cooperative education and practical training; 
regulations and permissions related to cooperative 
education and practical training; contact and selection of 
suitable workplace, preparation for job recruitment, 
resume writing and job interview techniques, personality 
development and good social manners training, social 
psychology, professional ethics, basic competency for 
psychological and organizational cultures; report writing 
and presentation methods 
 
806-472 สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน: 806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 806-372 Pre-Cooperative Education 
การปฏิบั ติ ง านจริ งทางด้ าน วิ เทศ ธุรกิ จ  ณ สถาน
ประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 
การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
Practical experience in the area of international business 
under supervision and guidance of the academic advisor 
or the cooperative education advisor, as well as the 
guidance of the managers of the establishment, report 
and presentation of cooperative education project 
 
  

 
หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  
806-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Culture and Ways of Life 
แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต  ความรู้
ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและการประยุกต์ ใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
Concepts, philosophy, values, and factors influencing 
Thai ways of life in the past;  knowledge and 
understanding of nature and its application to daily life; 
creation and inheritance of cultural heritage and wisdom 
  
 


