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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ: จีน) 
 ช่ือยอ่  ศศ.บ. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ: จีน) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Bachelor of Arts (International Business: China) 

 ช่ือยอ่  B.A. (International Business: China) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การ
จัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การตลาด และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
นอกจากนั้ นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศตามกลุ่มสาขาวิชา ในบริบท
ประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับ
ปฏิบติังานไดดี้ มีสรรมถนะสากล สามารถสร้างงานเองไดแ้ละมีพฤติกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าความรู้ 
ทกัษะและความสามารถดงักล่าวไปใช้ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจเอกชน การท าธุรกิจในภาครัฐ หรือ
สร้างธุรกิจส่วนตวั เพื่อพฒันาสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1   ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในการประกอบธุรกิจ 
PLO 2   ทกัษะส่ือสารดว้ยภาษาจีนในการประกอบธุรกิจ 
PLO 3   ความรู้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศในการประกอบอาชีพ 
PLO 4   ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจและอาชีพระหวา่งวฒันธรรม 
PLO 5   ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
PLO 6   จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการประกอบอาชีพ 
PLO 7   ภาวะผูน้ า ผูต้ามและความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO 8   ทกัษะทางความคิดและความสามารถแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกติ 
หมายเหต ุ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  135 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
980-022 การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
980-023 ม.อ. อาสา  1((1)-0-2) 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  5 หน่วยกติ 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกติ 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้  2((2)-0-4) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
805-061 คิดเป็น  2((2)-0-4) 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
805-073 ภาษาองักฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-074 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-075 ภาษาองักฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง  2((2)-0-4) 
805-076 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี  1((1)-0-2) 
980-0xx พลศึกษา  1((1)-0-2) 
รายวิชาเลือก   6   หน่วยกติ 
      ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาท่ีก าหนดใหใ้นหลกัสูตรจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
805-001 ภาษาองักฤษเพื่อการออกเสียง  2((2)-0-4) 
805-002 การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 



805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
805-007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
805-008 การคน้หาและการอา้งอิง  2((2)-0-4) 
805-009 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ  2((2)-0-4) 
805-010 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
805-012 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์  2((2)-0-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกติ 

2.1 วิชาบังคับพื้นฐานคณะ  21 หน่วยกติ 
806-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั  3(2-2-5)  
 หรือ 
806-112 ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 
806-113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ  3(3-0-6) 
806-211  อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
806-212 นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
806-213 ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมองคก์ารนานาชาติ  3(3-0-6) 
806-311 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  3(3-0-6) 
806-312 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(3-0-6) 
2.2 วิชาบังคับ  30 หน่วยกติ 
806-121 ธุรกิจระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
806-122 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
806-221 หลกัเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
806-222 พฤติกรรมและทกัษะของผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 
806-223 หลกัการบญัชีและการเงิน  3(3-0-6) 
806-224 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
806-321 การจดัการสายโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
806-322 การจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
806-323 การจดัการโครงการ   3(3-0-6) 
806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  3(3-0-6) 
2.3 กลุ่มวิชาภาษาจีน  30 หน่วยกติ 
วิชาบงัคบั  
806-131 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
806-132 ภาษาจีน 2  3(2-2-5) 



806-231 ภาษาจีน 3  3(2-2-5) 
806-232 ภาษาจีน 4  3(2-2-5) 
806-331 ภาษาจีน 5  3(2-2-5) 
806-332 ภาษาจีน 6  3(2-2-5) 
วิชาเลือก  
806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
806-233 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
806-234 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ   3(2-2-5)  
806-235 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  3(2-2-5)  
806-236 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและสปา   3(2-2-5)  
806-237 ภาษาจีนเพื่องานขาย  3(2-2-5)   
806-238 ภาษาจีนเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน   3(2-2-5) 
806-333 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
806-334 ภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
806-335 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย   3(2-2-5) 
 
หมายเหตุ 
-นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาจีนบงัคบัและรายวิชาภาษาจีนเลือกรวมกนัอยา่งนอ้ย 30 หน่วยกิต โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
-นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาบงัคบัภาษาจีน 1-6 ตามระดบัความสามารถทางดา้นภาษาจีน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
-นกัศึกษาท่ีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่ ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทยทดแทนภาษาจีนบงัคบั 1-6 และ
สามารถเลือกเรียนภาษาจีนเลือกหรือภาษาไทยเลือกได ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
รายวิชาภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาท่ีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่  
วิชาบงัคบั 
806-141 ภาษาไทย 1                      3(2-2-5)                                                 
806-142 ภาษาไทย 2  3(2-2-5) 
806-241 ภาษาไทย 3  3(2-2-5) 
806-242 ภาษาไทย 4                                      3(2-2-5)                                         
806-341 ภาษาไทย 5           3(2-2-5)                                                            
806-342 ภาษาไทย 6  3(2-2-5) 
 



วิชาเลือก 
806-243 ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว  3(2-2-5)                                            
806-244 ภาษาไทยเพื่อการบริการ  3(2-2-5)  
806-245 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5)  
806-343  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  3(2-2-5)  
806-344  การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  3(2-2-5)  
806-345 ลกัษณะภาษาไทย  3(3-0-6) 
2.4 กลุ่มวิชาชีพ  15 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต  
806-251 การพฒันาสังคมและวิถีชีวิตจีน  3(3-0-6) 
806-252 การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองจีนยคุปัจจุบนั  3(3-0-6) 
806-253 วฒันธรรมการท าธุรกิจแบบจีน  3(3-0-6) 
806-351 ความสัมพนัธ์ไทย-จีน  3(3-0-6) 
806-352 ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในจีน  3(3-0-6) 
806-353 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจีน  3(3-0-6) 
806-354 องคก์ารและพฤติกรรมผูบ้ริโภคจีน  3(3-0-6) 
806-355 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน  3(3-0-6) 
806-356 นวตักรรมการเงินส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
806-357 การท่องเท่ียวในอนัดามนั  3(3-0-6) 
806-358 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
806-359 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
806-361 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 
806-362 เศรษฐกิจสร้างสรรคบ์นฐานวฒันธรรม  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 
หมายเหตุ  
-นกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา จะตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงักล่าว 
-นกัศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน ใหน้กัศึกษาเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก เพิ่ม 3 หน่วยกิต 
แผนฝึกงาน 
806-371 เตรียมฝึกงาน  15 ชัว่โมง 
806-471 ฝึกงาน  3(0-18-0) 
แผนสหกิจศึกษา 
806-372 เตรียมสหกิจศึกษา  30 ชัว่โมง 



806-472 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4. หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  3 หน่วยกติ 

806-101 วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย  3(3-0-6) 
 Thai Culture and Ways of Life  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ((2)-0-4) 
980-023 ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
805-xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
805-xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
980-xxx พลศึกษา 1((1)-0-2) 
806-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั  3(2-2-5) 
 หรือ 
806-112 ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
806-121 ธุรกิจระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน   3(2-2-5) 
 รวม 19 (17-4-36) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
980-022 การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED) 1((1)-0-2) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
805-xxx ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
805-xxx ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
806-113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ 3(3-0-6) 
806-122 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน   3(2-2-5) 
 รวม 18 (17-2-35) 
 
หมายเหต ุนกัศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยเพิ่ม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 21 หน่วยกิต ดงัน้ี 
806-101 วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
 รวม 21 (20-2-41) 
 



ภาคการศึกษาฤดรู้อน  
806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกิจ 1   3(2-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 6 (x-y-z) 
 
หมายเหต ุ นกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
805-031 ชีวิตท่ีดี   3((3)-0-6) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
805-xxx ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 2((2)-0-4) 
806-211 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
806-221 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
806-222 พฤติกรรมและทกัษะของผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน  3(2-2-5) 
 รวม 19 (18-2-37) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้ 2((2)-0-4) 
806-212 นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
806-213 ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมองคก์ารนานาชาติ 3(3-0-6) 
806-223 หลกัการบญัชีและการเงิน 3(3-0-6) 
806-224 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
806-xxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน 3(2-2-5) 
 รวม 20 (19-2-39) 
 
 
 
   



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
806-237 ภาษาจีนเพื่องานขาย 3(2-2-5) 
806-xxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
 รวม 6 (5-2-11) 
 
หมายเหต ุ นกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร   
  
   

ช้ันปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1   
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
806-311 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6) 
806-321 การจดัการสายโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
806-322 การจดัการกลยทุธ์ทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
806-xxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน  3(2-2-5) 
 รวม 17 (16-2-33) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนฝึกงาน 
806-312 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
806-323 การจดัการโครงการ   3(3-0-6) 
806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
806-371 เตรียมฝึกงาน 15 ชัว่โมง 
806-xxx ภาษาจีน  3(3-0-6) 
806-xxx ภาษาจีน   3(2-2-5) 
806-xxx วิชาชีพเลือก 3(2-2-5) 
 รวม 18 (16-4-34) 
 
 
 



แผนสหกิจศึกษา 
806-312 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
806-323 การจดัการโครงการ  3(3-0-6) 
806-324 จริยธรรมทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
806-372 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
806-xxx ภาษาจีน  3(2-2-5) 
806-xxx ภาษาจีน  3(2-2-5) 
 รวม 15(13-4-28) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
806-335 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  3(2-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 6(x-y-z) 
 
หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
 

ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนฝึกงาน 
806-471 ฝึกงาน 3(0-18-0) 
 รวม 3(0-18-0) 
  
แผนสหกิจศึกษา 
806-472 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
 
 
 
หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
                      

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษา 
องักฤษในการประกอบธุรกิจ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning)/การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น  การศึกษาศึกษาและใชชี้วิต
ในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO 2 ทกัษะส่ือสารดว้ยภาษาจีนในการ
ประกอบธุรกิจ  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น  การศึกษาศึกษาและใชชี้วิต
ในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO3 ความรู้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
ในการประกอบอาชีพ  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง จดัใหมี้รายวิชา
โครงงาน 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ:จีน (หลักสูตรนานาชาติ)



PLO4 ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจและ
อาชีพระหวา่งวฒันธรรม  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active 
Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) /การฝึก
ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
และใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

PLO5 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสน
เทศางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาชิง
ตวัเลข 

PLO6  จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในการประกอบอาชีพ 

1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อ
ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั เช่น 
การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่ง
กายใหเ้ป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
2) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน บทบาทสมมติ 
กรณีตวัอยา่ง 
4)  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้น
คุณธรรม จริยธรรม 
5) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิต
วิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็น
ท่ีตั้ง 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 



6) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

PLO7 ภาวะผูน้ า ผูต้ามและความสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิ
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO8 ทกัษะทางความคิดและ
ความสามารถแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปรายกลุ่ม การ
ท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท า
โครงการ การทดลองในห้องปฎิบติัการ 
ฯลฯ 
2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามี
โอกาสปฏิบติังานจริง 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ี
ใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบทดสอบ /สัมภาษณ์ท่ีให้

ดแกปั้ญหานกัศึกษาไดฝึ้กคิ  
 
 

 



เอกสาร 2-3 

ค าอธิบายรายวิชา 

คณะวิเทศศึกษา 
สาขาวิชาวิเทศธุรกจิ: จีน (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึงพฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยางยัง่ยืน การ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกตใ์ชใ้นพื้นท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดบัประเทศ 
 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 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 1((1)-0-2) 
 Basic Lifesaving (CPR and AED) 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบ การประเมิน
สถานการณ์ การป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การส าลัก อาการหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชกั กรณีฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ 
การมีเลือดออกทางช่องปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั 
การเคล็ดขดัยอก แผลถูกความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอดกูชี้พ (CPR) 
ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (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. อาสา 1((1)-0-2) 
 PSU Volunteer 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Activities integrating body of knowledge, emphasizing the philosophy of sufficiency economy 
and applying its principles of work, principles of understanding, accessibility and development for the 
benefit of society and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics and public-mindedness; team 
working within and/or across disciplines under the supervision of advisors  
  
805-031 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ การ
ใชชี้วิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity  
 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 
 การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การปรับตวัสู่สังคมท่ีมีวฒันธรรมอนัหลากหลาย ทั้งในทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 
 The roles and responsibilities of members of society; respect for rights of others; lawfulness; 
adaptation to a multicultural society, both locally and internationally 
  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการ
วิจยัตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษี



อากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 
 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 sector 
services and facilities; business ethics  
 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 
 ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรืออุปโภค สินคา้หรือบริการจากธุรกิจต่าง ๆ 
กบัชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั การใชป้ระโยชน์จากบริการธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันาความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจดัการกิจกรรม
ในชีวิตประจ าว ัน นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าว ัน รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 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 เศรษฐกจิดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 
 ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุม
ตลาด บริบทของเศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 
 Basic theory of the digital economy, value creation model, digital business model, market 
regulation, digital economics in context, how digital economy influences societies and environment, city 
development  
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
 Logical Thinking 
 การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยาย
และประเมินตรรกะทั้งการอ่านและเขียน 



 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  
 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Mathematics in Daily Life 
 การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์
การเงิน เช่น ก าไร ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
 Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday life, financial mathematics 
such as profit, loss, commission, tax, interest, etc. 
  
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษข้ันพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 English for Fundamental Listening and Speaking 
 เพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิ ภาพทั้ งใน
ชีวิตประจ าวนัและเชิงวิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการ
น ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
 Reinforcement of English listening and speaking skills for effective communication in both daily 
life and academic settings; consolidation of autonomous learning and language skills for academic use        
                    
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 English for Fundamental Reading and Writing     
 เพิ่มพูนทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ 
อย่างง่าย การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการ
น ามาใชใ้นเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 
 Reinforcement of reading and writing skills for comprehension of general and basic academic 
texts; reading literature; consolidation of autonomous learning and language skills for academic use; 
practice of writing skills targeted at a sentence level                   
   
805-073 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดข้ันกลาง  2((2)-0-4) 
 English for Intermediate Listening and Speaking 



 พฒันาทกัษะการพูดการฟังเพื่อเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนั และ
ในเชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิง
วิชาการ 
 Reinforcement of listening and speaking skills to enhance communication skills at an 
intermediate-level in both daily life and academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use  
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-074 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
 English for Intermediate Reading and Writing 
 การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจ
กบับทความทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา
ทักษะทางภาษาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อหน้า ฝึกฝนและพัฒนา
กระบวนการเขียน 
 Reinforcement of exchanging ideas and expressing oneself with regards to academic issues; 
further development of understanding general and academic texts; reading literature; consolidation of 
autonomous learning and language skills for academic use; practice of writing skills targeted at a 
paragraph level; practice and development of writing process  
 (หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-075 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดข้ันสูง  2((2)-0-4) 
 English for Advanced Listening and Speaking 
 พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งใน
ชีวิตประจ าวนัและ ในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางภาษา เพื่อน ามา
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
 Reinforcement of advanced listening and speaking skills; development of effective 
communication in both daily-life and academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use 
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ)  
 
805-076 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนข้ันสูง  2((2)-0-4) 
 English for Advanced Reading and Writing 



 การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพิ่มพูนทกัษะการ
อ่านบทความทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา
ทกัษะทางภาษาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัเรียงความ การอ่านและการเขียน
วิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
 Consolidation of skills in exchanging ideas and expressing oneself related to advanced academic 
issues; reinforcement of understanding general and academic texts; reading literature; consolidation of 
autonomous learning and language skills for academic use; practice of writing skills targeted at an essay 
level; introduction to reading and writing research; further practice and development of writing process 
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation       
 หลกัความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบา้น 
ผา่นการฟังเสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา 
นิเวศวิทยา และวฒันธรรม 
 Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through various perspectives including 
history, politics, society, language, beliefs, regions, environment, and culture        
        
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
 ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตนั การฝึก
ทกัษะการเล่นแบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 Historical background, evolution of rules, regulations and safety, practicing badminton to 
develop personal health                                
 
980-082 บราซิลเลยีนยิวยิตสู  1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
 ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความ
เขม้แขง็ของจิตใจและร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 
 Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body control for strength of mind and 
body; using martial arts to protect yourself 
  
 



980-083 มวยไทยไชยา  1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
 ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะ
การชกมวยไทยไชยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 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 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 
 Basic knowledge, rules; volleyball skills practice 
  
980-085 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเกตบอล 
 Basic knowledge, rules; basketball skills practice 
  
980-086 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเทนนิส 
 Basic knowledge, rules; tennis skills practice 
  
980-091 ว่ายน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวา่ยน ้า 
 Basic knowledge, rules, swimming skills practice  
 
980-092 แอโรบิก  1((1)-0-2) 
 Aerobic 
 ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิก ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบติั 
 Knowledge about aerobics, movement with music skills, and practice 
  
 



980-093 โยคะ  1((1)-0-2) 
Yoga 

 ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการ
เล่นโยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing yoga to develop personal 
health 
  
980-094 ศิลปะการป้องกนัตัว  1((1)-0-2) 
 Mixed Martial Arts 
 การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะ
การป้องกนัตวั 
 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 
 ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการร าไทเก๊ก การฝึกทกัษะการ
ร าไทเก๊กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing Tai Chi to develop 
personal health 
  
980-096 การด าน ้า  1((1)-0-2) 
 Scuba Diving 
 หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้ า การวางแผน การบันทึก การ
แกปั้ญหาในการด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 
 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 การเต้นร า  1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั 
 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice  



805-001 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกเสียง  2((2)-0-4) 
 English for Pronunciation 
 เพิ่มพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า 
โดยเนน้การออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้พยางค ์และพยญัชนะควบกล ้า 
 Reinforcement of oral skills with correct pronunciation; reading aloud and memorizing written 
speeches with an emphasis on English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
  
805-002  การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
 English for Creative Writing 
 การพฒันาการเขียน และความคิดเชิงสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
 Consolidation of writing skills and creative thinking through critical reading and exchanging 
ideas 
  
805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
 English for Job Application 
 ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ 
การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวัการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้น
การสมคัรงาน 
 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 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
 English for Presentation and Discussion 
 ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปราย
เชิงวิชาการและอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการอภิปรายและการ
น าเสนอ 
 Theories and general characteristics of English for discussion and presentation; practice of 
academic and general discussion; expressing viewpoints and responding to questions in discussions and 
presentations 
  
 



805-008 การค้นหาและการอ้างองิ 2((2)-0-4) 
 Searching and Referencing 
 คน้หา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีน าเสนอ ขอ้คิดเห็น บทความวิจยั ฝึกเขียนบท
ทบทวนวรรณกรรม การอา้งอิง 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 
  
805-009 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 
 การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองต้น 
วิธีการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
 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 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
 ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว การอธิบาย และให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 Particular characteristics and topics related to tourism, explaining and giving information about 
tourism 
  
805-012 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพทางการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 English for Effective Communication 
 การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการ
ส่ือสารในระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 
 Effective communication in both interpersonal and professional situations; communications in 
international settings; giving impromptu responses and public speaking 
  
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
 English through Films 



 การพฒันาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การเปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียนบทวิจารณ์  
 Developing critical thinking through films; discussing intercultural differences; analyzing 
characters; reading and writing film reviews  
 
806-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)  
 Thai for Effective Communication in the Digital Era 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความทา้ทายในการใชภ้าษาไทยในยคุสมยัแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 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   ภาษาไทยข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Foundation Thai  
 พื้นฐานเร่ืองระบบเสียงและอกัขรวิธีของภาษาไทย ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั   
 Thai sound and writing systems; practicing basic skills in listening, speaking, reading and 
writing Thai for survival in Thailand 
  
806-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือองค์การนานาชาติ 3(3-0-6) 
 Information Technology for International Organization 
 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การนานาชาติ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้
ส าหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในสังคมนานาชาติ โปรแกรมน าเสนอผลงานและมลัติมีเดีย การท า
เวบ็ไซต ์กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 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 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization   



 ความเป็นมาและพฒันาการของอารยธรรมท่ีส าคญัของโลกตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้
ศึกษาอารยธรรมใหญ่หลกัๆ ไดแ้ก่ อารยธรรมอียิปต ์เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ กรีซ โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวติั
อุตสาหกรรม อารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออกยุคใหม่ อิทธิพลและผลกระทบของอารยธรรมโลกต่อ
สังคมไทย 
 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 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to International Studies 
 วิธีการเชิงสหวิทยาการในการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อนานาศึกษา ; แนวคิดและ
กลไกของเทศวิวฒัน์ สากลวิวฒัน์ และโลกาภิวตัน์ ; การวิเคราะห์พลวตัทางสังคม การเช่ือมโยงในระดับ
ทอ้งถ่ินและโลก การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และความทา้ทายจากประเด็นโลก 
 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 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ 3(3-0-6) 
 International Leadership and Organiational Behavior 
 (การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  
 (Project-Based Learning)             
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้ าและพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ์
บุคลิกภาพ สุขภาวะ ลกัษณะและบทบาทผูน้ า การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม การปรับตวั บทบาท
ของผูน้ าและปฏิสัมพนัธ์กลุ่มในบริบทพหุวฒันธรรมและนานาชาติ 
 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 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication 



 ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม หลกัการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
ผ่านความรู้ความเขา้ใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เช้ือชาติ รูปแบบ ของวฒันธรรม และยุทธวิธีใน
การส่ือสาร การจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน 
 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 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences and Humanities 
 ความหมาย กระบวนทศัน์ และประเภทของการวิจยั ความรู้เบ้ืองตน้ทางดา้นระเบียบวิธีวิจยัทั้งการ
วิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
 Meaning, paradigms and types of research; an introduction to research methodology: 
quantitative and qualitative methods  
 
806-121 ธุรกจิระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to International Business 
 กลยทุธ์และโครงสร้างของธุรกิจขา้มชาติ การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศในบริบทท่ีแตกต่างกนั 
การน าเสนอ และด าเนินกลยุทธ์  แผน รวมไปถึงยุทธวิธี  การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 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 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
 Principle of Marketing 
 การตลาดเบ้ืองตน้ ขอบเขตของการตลาด กระแสในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกับการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ  การประยกุตก์ารตลาดในการด 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 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  



 หลกัและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและภาค ต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองผลิต
กรรม ปริวรรตกรรม วิภาคกรรม และบริโภคกรรม หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ว่า ด้วยมูลค่าราคา การ
จดัการทรัพยากร พฤติกรรมของ ผูบ้ริโภค ปัจจยัต่างๆ ท่ีก าหนดอุปสงค์อุปทานของสินคา้และ บริการใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขนัโดยสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 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 พฤติกรรมและทักษะของผู้ประกอบการ          3(3-0-6)                   
 Entrepreneurial Behavior and Skills 
 (การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน) 
 (Project-Based Learning)             
 กรอบความคิดของผูป้ระกอบการสู่การวางแผนเร่ิมตน้ธุรกิจ บทบาทของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การรับมือกับความท้าทายจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 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 หลกัการบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
 Principles of Financial Accounting 
 แนวคิดเบ้ืองตน้และวิธีการต่างๆของการบญัชีการเงิน พื้นฐานของค าศพัทเ์ฉพาะทางและหลกัการ
รวมถึงพื้นฐานการบนัทึกและรายงานรายการทางธุรกิจและการเตรียมงบการเงิน การใชข้อ้มูลทางการบญัชี 
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับวิเคราะห์การเงินและกลยุทธในการตดัสินใจของธุรกิจ รูปแบบการจดัการทาง
การเงิน 
 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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management 



 การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน
สวสัดิการ การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การ
สับเปล่ียน โยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองและแรงงานสัมพนัธ์ 
 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 การจัดการสายโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management 
 ความรู้เบ้ืองตน้และกระบวนการในการบริหารจดัการสายโซ่ อุปทาน ประเด็นทางด้านกลยุทธ์  
ยทุธวิธี การด าเนินงาน การบูรณาการการจดัการสายโซ่อุปทานท่ีหลากหลาย 
 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 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Strategic Management 
 องค์ประกอบการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ 
การประเมินผลและการควบคุม การจดัการกลยุทธ์ระหว่างประเทศและและการสร้างพนัธมิตรทางการคา้ 
ระดบัของกลยุทธ์ วฒันธรรมในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการกล
ยทุธ์ การก าหนดและวางแผนโครงการทางธุรกิจเพื่อสอดคลอ้งกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 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   การจัดการโครงการ           3(3-0-6)       
 Project Management  
 (การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน)  
 (Project-Based Learning)                              
 การพฒันา วางแผน จดัการและควบคุมโครงการทางธุรกิจ ให้ประสบผลส าเร็จภายใตโ้ครงสร้าง
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  
 Develop, plan, manage, and control business projects successfully in a business environment
  



806-324 จริยธรรมทางธุรกจิและการพฒันาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Sustainable Development 
 ความส าคญัของจริยธรรม ทฤษฎี และวิธีการน าจริยธรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การปลูกฝัง
จริยธรรมในองคก์ร การน าหลกัจริยธรรมมาใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม   
 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 
  
806-131 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese I 
 การเขียนตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั 
ทกัษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์250 ค  า อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 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 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
 Prerequisite: 806-131 Chinese I 
 การเขียนตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั 
ทกัษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์500 ค  า อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 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 ภาษาจีน 3 3(2-2-5) 
 Chinese III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-132 ภาษาจีน 2 
 Prerequisite: 806-132 Chinese II 
 ตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียมระดบักลาง ทกัษะส่ือสาร ฟัง 
พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์750 ค าอยา่งมีประสิทธิภาพ   



 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 ภาษาจีน 4 3(2-2-5) 
 Chinese IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียมระดบักลาง ทกัษะส่ือสาร ฟัง 
พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์1200 ค าอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 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 ภาษาจีน 5 3(2-2-5) 
 Chinese V 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 806-232 Chinese IV 
 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ประโยค ระดับกลาง ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เรียนรู้ค าศพัทอ์ยา่งนอ้ย 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 ภาษาจีน 6 3(2-2-5) 
 Chinese VI 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 806-232 Chinese IV 
 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ประโยค ระดับกลาง ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เรียนรู้ค าศพัทอ์ยา่งนอ้ย 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 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกจิ 1  3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-131 ภาษาจีน 1 
 Prerequisite: 806-131 Chinese I 
 ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการท าธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจใน
สถานะการณ์ต่างๆ การเสนอราคา การสั่งสินคา้ การขนส่งสินคา้ การพบลูกคา้ นโยบายการคา้ต่างประเทศ 
 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 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกจิ 2  3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation II 
 รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-133 การสนทนาภาษาจีนทางธุรกจิ 1  
 Prerequisite:  806-133 Business Chinese Conversation I 
 ฝึกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการท าธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจใน
ลกัษณะต่างๆ เง่ือนไขการส่งสินคา้ การส่งมอบสินคา้ การลงนามสัญญา การประมูล การลงทุน ประกนัภยั 
ตวัแทนจ 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 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Chinese for Natural Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ค าศพัท์ ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, common sentences and dialogue about travelling in Thailand 
 



806-235 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Chinese for Cultural Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ค าศพัท ์ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, common sentences and dialogue about travelling in Thailand 
 
806-236 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและสปา 3(2-2-5) 
 Chinese for Hotel and Spa   
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ค าศพัท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานดา้นการโรงแรมและ
ธุรกิจสปา โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese related to careers in hotel and spa, 
integrating the knowledge of intercultural communication  
   
806-237 ภาษาจีนเพ่ืองานขาย 3(2-2-5) 
 Chinese for Sales   
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ค าศพัท ์ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานขาย โดยเฉพาะงานขายใน
ร้านสินคา้ปลอดภาษี โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 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 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการในอุตสาหกรรมการบิน 3(2-2-5) 
 Chinese for Airline Service Industry   
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-231 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 806-231 Chinese III 
 ค าศพัท ์ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการในอุตสาหกรรมการ
บิน โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 



 Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese related to careers in airline service 
industry, integrating the knowledge of Intercultural communication  
   
806-333 ภาษาจีนเพ่ือการอ่านและเขียนเชิงธุรกจิ 1  3(2-2-5) 
 Chinese for Business Reading and Writing I  
 รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-232 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite:  806-232 Chinese IV 
 การฝึกการอ่านเอกสารภาษาจีนท่ีมีเน้ือความในเชิงธุรกิจและการแต่งประโยคพื้นฐานดว้ยค าศพัท์
ท่ีเหมาะสมส าหรับรูปแบบการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั การเขียน
ขอ้ความสั้นๆ บนัทึก ใบเสร็จ นามบตัร เมนู เป็นตน้  
 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 ภาษาจีนเพ่ือการอ่านและเขียนเชิงธุรกจิ 2  3(2-2-5) 
 Chinese for Business Reading and Writing II  
 รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 806-333 ภาษาจีนเพ่ือการอ่านและเขียนเชิงธุรกจิ 1 
 Prerequisite:  806-333 Chinese for Business Reading and Writing I 
 ความรู้เบ้ืองตน้ โครงสร้างและแบบฟอร์ม รวมถึงหลกัการส าคญัในการอ่านและเขียนจดหมายเชิง
ธุรกิจ การฝึกฝนทกัษะการอ่านและเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ เช่น ก าหนดการ ประวติัส่วนตวั รายการสั่งซ้ือ 
เป็นตน้  
 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 ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  3(2-2-5) 
 Chinese for Presentation and Discussion  
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-232 ภาษาจีน 4  
 Prerequisite: 806-232 Chinese IV  
 การเรียนรู้ทกัษะการน าเสนอปากเปล่าและการอภิปรายเป็นภาษาจีนในบริบทของชีวิตประจ าวนั 
การเตรียมเคา้โครงรายละเอียดของการพูดและการฝึกการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ทกัษะการอภิปรายท่ี
มุ่งเนน้การถามและตอบค 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 



806-141 ภาษาไทย 1 3(2-2-5) 
 Thai I 
 ฝึกการออกเสียงและการสะกดค าตามอกัขรวิธีของภาษาไทย ศพัท ์ส านวน และทกัษะการส่ือสาร
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั ทั้งการฟัง   การพูด การอ่าน และการเขียน                                                
 Practicing pronunciation & spelling basic vocabulary, idioms and communication skills in daily 
life in listening, speaking, reading and writing Thai  
  
806-142 ภาษาไทย 2 3(2-2-5) 
 Thai II     
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-141 ภาษาไทย 1   
 Prerequisite: 806-141 Thai I  
 ค าศพัท์ ส านวน และลกัษณะส าคญัของภาษาไทย ฝึกทกัษะการสนทนาในชีวิตประจ าวนั การจบั
ใจความจากการฟังและการอ่านขนาดสั้น ฝึกเขียนประโยคและยอ่หนา้ขนาดสั้น  
 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 ภาษาไทย 3 3(2-2-5) 
 Thai III           
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-142 ภาษาไทย 2    
 Prerequisite: 806-142 Thai II  
 ค าศพัท ์ส านวนไทยระดบักลาง ลกัษณะท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นของภาษาไทย การใชภ้าษาในบริบทของ
สังคมและวฒันธรรมไทย ฝึกสนทนาและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ฝึกการสรุปใจความส าคญั
จากการฟังและการอ่านขนาดสั้น ฝึกทกัษะการเขียนบนัทึกยอ่ จดหมายส่วนตวั และยอ่หนา้ขนาดสั้น  
 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 ภาษาไทย 4           3(2-2-5)                                                                   
 Thai IV                                                        
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-241 ภาษาไทย 3                       
 Prerequisite: 806-241 Thai III                         



 ศพัท์ ส านวนไทยขั้นสูงขึ้น ภาษากบัวฒันธรรมไทย ฝึกการจบัใจความและตีความจากเร่ืองท่ีฟัง
และอ่านขนาดยาว ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ การสนทนา และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเป็น
ทางการ การเขียนตามจินตนาการ                                                        
 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 ภาษาไทย 5             3(2-2-5)    
 Thai V                                                            
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 806-242 Thai IV                     
 หลกัการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร การผสมผสานทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ในชีวิตประจ าวนั การใชัภาษาในระดับท่ีเหมาะสมตามสถานะทางสังคมของคู่สนทนา ความรู้เร่ืองการ
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมและภาษาในวิถีชีวิตสังคมไทย 
 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 ภาษาไทย 6              3(2-2-5)  
 Thai VI 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-341 ภาษาไทย 5                          
 Prerequisite: 806-341 Thai V                     
 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัสังคมวฒันธรรมไทย มารยาทในการใช้ภาษาในบริบท
ของสังคมวฒันธรรมไทย การใช้ภาษาเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านส่ือต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกทกัษะการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในโอกาสต่าง 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 
  
806-243 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว   3(2-2-5)    
 Thai for Tourism                                                           
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 806-242 Thai IV               



 ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่าง ๆ ของภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว        ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยใน
การอธิบาย ให้ขอ้มูล และตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ทั้ง
การฟัง 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 ภาษาไทยเพ่ือการบริการ 3(2-2-5)  
 Thai for Hospitality  
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 806-242 Thai IV  
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยท่ีใช้ในการบริการ การฝึกทกัษะการฟังและโตต้อบอย่างมีมารยาท
และถูกกาลเทศะ การจดบนัทึกย่อจากการพูดจาโตต้อบในการท างานบริการ การส่ือสารดว้ยวจันและอวจัน
ภาษาท่ีสร้างความประทบัใจ ความเขา้ใจการส่ือสารในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
 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 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกจิ 3(2-2-5)                   
 Thai for Business Communication                                             
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 806-242 Thai IV               
 หลกัการส่ือสารทางธุรกิจ ศิลปะและมารยาทในการใชภ้าษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ฝึกทกัษะ
การใชภ้าษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ทั้งดา้นการฟัง การพูด การ อ่าน และการเขียนเชิงธุรกิจประเภทต่าง 
ๆ การสมคัรงาน ตลอดการใชภ้าษาในเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ  
 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 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  3(2-2-5)                              
 Thai for Presentation and Discussion                                           
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 806-242 Thai IV               



 ลกัษณะทัว่ไปของภาษาไทยและหลกัการส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกการอภิปราย
และการน าเสนอหัวขอ้ทัว่ไปเป็นภาษาไทย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจบัประเด็น การจด
บนัทึก และการตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ มารยาทและแบบแผนการฟังและการพูดใน
บริบททางสังคมและวฒันธรรมไทย 
 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 การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 3(2-2-5)  
 English to Thai Translation 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 806-242 Thai IV  
 ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อิทธิพลของภาษาอังกฤษในการแปลเป็น
ภาษาไทย การแปลขา้มสังคมและวฒันธรรม ฝึกทกัษะการแปลประเภทต่างๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือแปล ความทา้ทายของการแปลในยคุดิจิทลั 
 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 ลกัษณะภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Characteristics of Thai Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-242 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 806-242 Thai IV 
 ระบบเสียง ระบบค า และไวยากรณ์ภาษาไทย ความหลากหลายทางภาษาและศิลปะการใช้
ภาษาไทยในบริบทต่างๆ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของภาษาไทย
ในยคุดิจิทลั วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ของภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ  
 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 English  
 
806-251 การพฒันาสังคมและวิถีชีวิตจีน 3(3-0-6) 
 Development of Chinese Society and Life 



 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฒันาการของสังคมและชีวิตของจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เนน้การศึกษา
ประเภทต่างๆ ของวฒันธรรมจีน เช่น แนวปฏิบติัและขนบธรรมเนียม กิจกรรมนนัทนาการการคมนาคมและ
เง่ือนไข ในการด 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 การพฒันาเศรษฐกจิและการเมืองจีนยุคปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Development of Contemporary Chinese Economy and Politics 
 ภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองจีนร่วมสมยั ประเมินนโยบายและทางเลือกทาง
เศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ ส ารวจแง่มุมต่าง ๆ ของการพฒันาเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการ
ปฏิรูปนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการนโยบายเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทาง
อุดมการณ์ในการก าหนดนโยบายของรัฐและประชาชนชาวจีนเน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
เปล่ียนแปลงแบบไดนามิกในระบบเศรษฐกิจของจีนรวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมืองกับชนบทและระบบสวสัดิการสังคม และความท้าทายท่ีสังคมจีนเผชิญในระหว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ เช่น ความไม่เท่าเทียมกนัของรายได ้ช่องว่างระดบัภูมิภาค การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน การ
ก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 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 วัฒนธรรมการท าธุรกจิแบบจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Business Culture 
 อิทธิพลในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อวิธีการด าเนินธุรกิจแบบจีน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม การ
ด าเนินชีวิต วิธีการและ มารยาทในการเขา้สังคม ทั้งน้ีโดยเน้นปัจจยัทางด้าน วฒันธรรมและสังคมรวมถึง
ศิลปะในการเจรจาต่อรอง ทางดา้นธุรกิจ 



 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 ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 3(3-0-6) 
 Sino-Thai Relations 
 ประวติัความเป็นมา และเหตุการณ์ส าคัญท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมในปัจจุบนัของทั้งสองประเทศภายใตก้รอบความร่วมมือของภูมิภาค และความสัมพนัธ์ของ
ทั้งสองประเทศต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค 
 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 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในจีน 3(3-0-6) 
 Chinese E-commerce 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างธุรกิจส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ การใชท้ฤษฎีและแนวคิดของนกัการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในจีน ความทา้ทายและปัญหาธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของจีนในปัจจุบนั 
 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 
 ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การวิเคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจีน 
 Tourist behavior from both theoretical and practical perspectives; analysis of Chinese tourist 
behavior 
  
806-354 องค์การและพฤติกรรมผู้บริโภคจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Organizational and Consumer Behavior 



 พฤติกรรมในองค์การของคนจีน ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล รูปแบบภาวะผู ้น า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการการเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์าร 
รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในบริบท
ของคนจีน โดยเนน้การเรียนรูปแบบการอภิปรายผา่นกรณีศึกษาขององคก์ารและผูบ้ริโภคชาวจีน 
 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 ภูมิศาสตร์กายภาพทางธุรกจิของประเทศจีน 3(3-0-6) 
 Physical Geography of P.R. China for Business 
 ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพในแต่ละภาค แต่ละเขตของประเทศจีนเพื่อเป็น
แนวทาง และความเป็นไปไดใ้นการเขา้ไปประกอบการในการด าเนินธุรกิจในประเทศ ทั้งในลกัษณะร่วมทุน
และบริษทัจ ากดั 
 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 นวัตกรรมการเงินส าหรับธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Financial Technology for International Business 
 ผลกระทบในปัจจุบนัและอนาคตต่อการเงินโลก การธนาคารและการให้บริการทางการเงิน หลกั
นวตักรรมการเงิน เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกับบุคคล ; การเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต บิทคอยน์ สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทลั การช าระเงินผ่านดิจิทลั ความปลอดภยัในเทคโนโลยี
ทางการเงิน, ผลกระทบในทางปฏิบติัท่ีมีต่อธนาคารและการเงินทัว่โลก 
 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 การท่องเท่ียวอนัดามัน 3(3-0-6) 
 Tourism in the Andaman Sea Region 
 ความรู้ด้านประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชายฝ่ังทะเลอนัดามัน 
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการท่องเท่ียวต่อสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั การสร้างส านึกสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื   



 Knowledge of history, society, culture and tourism resources 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 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 
 การประยุกต์ใช้กระบวนการส่ือสารทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การ
ส่ือสารมวลชน การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัมวลชน การโฆษณาและการตลาด รวมทั้งการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีจริยธรรม 
 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 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International E-Business  
 ความหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบุทิศทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัและอนาคต การเมือง 
วฒันธรรมและจริยธรรมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ความเข้าใจในแรง
ขบัเคล่ือนทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีผลกัดนัธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งประเทศ 
 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 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
  International Trade Law  
 วิวฒันาการและท่ีมาของกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ การ ขดักนัแห่งกฎหมายท่ีใช้บงัคบัแก่
สัญญาการคา้ระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพส าหรับการซ้ือขายระหว่างประเทศ การแทรกแซงของรัฐ
เก่ียวกับการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ WTO สัญญาการผลิต ระหว่าง
ประเทศ การช าระเงิน และการโอนเงินระหว่าง ประเทศ การขนส่งทางทะเล การประกนัภยั ปัญหาท่ีเก่ียวกบั 
การด าเนินการคา้ระหวา่งประเทศโดยบริษทัและกระบวนการ ระงบัขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างประเทศ  
 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 เศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม  3(3-0-6)   
    Cultural-Based Creative Economy 
 ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพฒันา การปรับตวัและการป้องกันเพื่อความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจ การใช้ทุนทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรมไทย แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคบ์นฐานวฒันธรรม 
 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 
    
806-371 เตรียมฝึกงาน 15 ช่ัวโมง 
 Pre-Internship 
 การเตรียมตวัเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสม การ
เขียนจดหมายสมคัรงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ 
ทกัษะพื้นฐานส าหรับผูป้ฏิบติังาน เรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร การเขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน 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 ฝึกงาน 3(0-18-0) 
 Internship 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-371 เตรียมฝึกงาน 
 Prerequisite: 806-371 Pre-Internship 
 ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 An internship at public or private organizations in relation to international business 
 
806-372 เตรียมสหกจิศึกษา 30 ช่ัวโมง 
 Pre-Cooperative Education 



 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน  การเตรียมตวัสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การ
เลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสม การเขียนจดหมายสมคัรงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพฒันา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม จิตวิทยาสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานส าหรับผูป้ฏิบัติงาน เรียนรู้
วฒันธรรมองคก์ร การเขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน 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 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
 รายวิชาบังคับก่อน: 806-372 เตรียมสหกจิศึกษา 
 Prerequisite: 806-372 Pre-Cooperative Education 
 การปฏิบัติงานจริงทางด้านวิเทศธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา 
 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 
 
806-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Culture and Ways of Life 
 แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
อดีต  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองธรรมชาติและการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบ
สานมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา   
 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 
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