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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิเทศธรุกจิ: จีน 

(หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขต/คณะ   วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่หลกัสตูร 

รหัสหลกัสูตร: 54100101100399 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Arts Program in International 

Business: China 
(International Program) 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน) 
  ช่ือยอ (ไทย): ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts 

(International Business: China) 
  ช่ือยอ (อังกฤษ): B.A. (International Business: China) 

3. วิชาเอก (ถามี) 
ไมมี 
 

4. จาํนวนหนวยกิตทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 
131 หนวยกิต 



 
1. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จาํนวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 131   หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    32   หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาภาษา      12   
หนวยกิต 
   2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 11   หนวยกิต 
   3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    
 9     หนวยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ    90   หนวยกิต 
1) กลุมวิชาชีพ      21   หนวย

กิต 
2) กลุมวิชาชีพเฉพาะ     69   หนวย

กิต 
    - บังคับ  57  หนวยกิต 
   - เลือก  12  หนวยกิต 
  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี      6   หนวยกิต 

ง. ฝกงาน       3   หนวยกิต (300 ชั่วโมง) 
 

3.1.3 รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    32   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษา        12  หนวย
กิต 

- วิชาบังคับ 
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805-171  ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 
1   3(3-0-6) 

  English for International Program I  
805-172 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 

  3(3-0-6)    English for International 
Program II  

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    
 3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 
805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  3(3-0-6) 
   English for Effective Communication 
 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     11 
 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ 
805-13x พลศึกษา      1(0-
2-1) 

    Physical Education 
805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร    

 1(0-0-3) 
    Co-Curricular Activities 

805-161 อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
  3(3-0-6)   Southeast Asian 
Civilization 



805-162 จิตวิทยาสังคม     
 3(3-0-6) 

    Social Psychology 
805-263 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม   

 3(3-0-6) 
    Intercultural Communication 
 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ       9 
 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ 
805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   

 3(3-0-6)     Mathematics in Daily Life 
805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม  

 3(3-0-6) 
    Computer: The Internet and Society 

805-183 สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน  
 3(3-0-6) 

   Statistics and Optimization, Introduction to 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ    90   หนวยกิต 
1) กลุมวิชาชีพ        21  หนวย

กิต 
806-111 ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน   
 3(3-0-6) 

    International Business, Introduction to 
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806-211 การจัดการการตลาด    
 3(3-0-6) 

    Marketing Management 
806-212 หลักเศรษฐศาสตร    

 3(3-0-6) 
    Principles of Economics 

806-213 การเงินธุรกิจ     
 3(3-0-6) 

    Business Finance 
806-311 การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ   

 3(3-0-6) 
    Business Strategic Management 
 

806-312 การบริหารโครงการ    
 3(3-0-6) 

    Project Management 
806-313 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน    

 3(3-0-6) 
   Research Methodology, Introduction to 
 

2) กลุมวิชาชีพเฉพาะ        69 
 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ        57  หนวยกิต 
806-121 ภาษาจีน 1      3(2-

2-5) 
    Chinese I 



806-122 ภาษาจีน 2      3(2-
2-5) 

    Chinese II 
806-123 อารยธรรมตะวันออก    
 3(3-0-6) 
  Eastern Civilization 
806-124 การอานภาษาจีน     

 3(2-2-5) 
   Chinese Reading 

806-221 ภาษาจีน 3      3(2-
2-5) 

   Chinese III 
806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1   

 3(2-2-5) 
   Business Chinese Conversation I 

806-223 ภาษาจีน 4      3(2-
2-5) 

   Chinese IV 
806-224 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2   

 3(2-2-5) 
   Business Chinese Conversation II 

806-231 การจัดการทรัพยากรมนุษย   
 3(3-0-6) 

   Human Resource Management 
806-232 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 3(3-0-6) 
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   Integrated Marketing Communications 
806-233 วัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีน   

 3(3-0-6) 
   Business Chinese Culture 

806-321 ภาษาจีน 5      3(2-
2-5) 

   Chinese V 
806-322 ภาษาจีน 6      3(2-

2-5) 
   Chinese VI 

806-323 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1    
 3(2-2-5) 

   Business Chinese Writing I 
806-324 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2    

 3(2-2-5) 
   Business Chinese Writing II 

806-331 กฎหมายการคาระหวางประเทศ   
 3(3-0-6) 

   International Trade Law 
806-332 ความสัมพันธไทยกับจีน    

 3(3-0-6)  
   Thai-Chinese Relations 

806-333 การจัดการสายโซอุปทาน    
 3(3-0-6) 

   Supply Chain Management 



806-431 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ   
 3(3-0-6)  

   Seminar in International Business 
- วิชาเลือก                    12  หนวย

กิต 
806-141 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเทศจีน   

 3(3-0-6) 
   P.R. China, Introduction to 

806-142 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ  3(3-0-6) 

   Information Technology for International 
Studies 

806-241 การพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตจีน   
 3(3-0-6) 

   Development of Chinese Society and Life 
806-242 วัฒนธรรมจีน     

 3(3-0-6) 
   Chinese Culture 

806-243 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ   
 3(3-0-6)   International Finance 

806-341 เหตุการณปจจุบันของจีน    
 3(3-0-6) 

   Current Events in P.R. China  
806-342 การจัดการการคลังสินคา    

 3(3-0-6) 
   Warehouse Management 
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806-343 ภูมิศาสตรกายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน 
 3(3-0-6) 

   Physical Geography of P.R. China for 
Business 

ค. กลุมวชิาเลอืกเสร ี     6    หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆท่ีสนใจเปดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
  ง. ฝกงาน      3    หนวยกิต 

806-451  ฝกงาน      300 ช่ัวโมง 
    Internship 
 
ความหมายของเลขรหสัประจาํรายวชิาทีใ่ชในหลกัสูตรและหนวยกิต 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 
806-111 มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก   หมายถึง  รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส ตัวท่ี 4     หมายถึง  ช้ันป 
 เลขรหัส ตัวท่ี 5     หมายถึง  กลุมวิชา 

- หมายเลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ 
- หมายเลข 2-3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเฉพาะ 

วิชาบังคับ 
- หมายเลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ วิชา

เลือก 
- หมายเลข 5 หมายถึง หมวดฝกงาน 

 เลขรหัส ตัวท่ี 6     หมายถึง   ลําดับวิชา 
ความหมายของจาํนวนหนวยกติ 
 เชน 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ 
 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 



 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอ
สัปดาห 
ในคาํอธบิายรายวชิาอาจมคีําตางๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวชิา ซึง่มี
ความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดงันี ้

1. รายวชิาบงัคบัเรียนกอน (Prerequisite) 
1.1  รายวิชาบังคับเรียนกอน หมายถึง 

รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคย 
ลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะ
มาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได
ระดับข้ันใดๆ ก็ได 
1.2  รายวิชาบังคับเรียนผานกอน หมายถึง 
รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคยลงทะเบียน
และผานการประเ มินผลการเรียนมาแลวกอนหนา ท่ีจะมา
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตองไดรับ
ระดับข้ันไมตํ่ากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2.  รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู
ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง 
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผานการ

ประเมินผลมากอนแลวก็ได และในการประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใดๆ ก็
ได อนึ่ง การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิได
หมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B 
ดวย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง 
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนครั้ง

แรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียน



11 

ควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือ
รายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแหงโดยสลับช่ือกัน 
 
อนึ่ง ความหมายของคําตางๆ ขางตนเปนตัวอยาง ซึ่งคณะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามท่ีคณะกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปที ่1 
 

ภาคการศกึษาที ่1 
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 
 805-13x พลศึกษา 1(0-2-1) 
  Physical Education 
 805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
  Co-Curricular Activities 

805-161 อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)  
 Southeast Asian Civilization 

 805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1 3(3-0-6) 



  English for International Program I 
805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 
 805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม 3(3-0-6) 
  Computer: The Internet and Society 
 806-121 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
  Chinese I 
   รวม  17(14-4-33) 
 
 
ภาคการศกึษาที ่2 

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
805-162 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Psychology   
805-172 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 3(3-0-6)  

 English for International Program II   
805-183 สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Statistics and Optimization, Introduction to 
806-111 ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 
 International Business, Introduction to 
806-122 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II 
806-123 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 

Eastern Civilization 
806-14x วิชาเลือก  3(x-y-z) 

Elective  
 รวม 21(x-y-z) 
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ภาคการศกึษาฤดรูอน 

  จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

806-124 การอานภาษาจีน  3(2-2-5) 
  Chinese Reading 

xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
  Free Elective 

รวม   6(x-y-z) 
 
 
 
 

ชั้นปที ่2 
 

ภาคการศกึษาที ่1 
   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 805-263 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Intercultural Communication 
 805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
 806-211 การจัดการการตลาด  3(3-0-6) 
  Marketing Management 
 806-212 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
  Principles of Economic 
 806-221 ภาษาจีน 3  3(2-2-5) 
  Chinese III 



 806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
  Business Chinese Conversation I   
  รวม  18(16-4-34) 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศกึษาที ่2 

   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(3-
0-6) 
  English for Effective Communication 
 806-213 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Finance 

806-223 ภาษาจีน 4  3(2-2-5) 
  Chinese IV 
 806-224 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
  Business Chinese Conversation II 
 806-231 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
 806-232 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications 
   รวม  18(16-4-34) 
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ภาคการศกึษาฤดรูอน 
   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 806-233 วัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีน  3(3-0-6) 
  Business Chinese Culture 

806-24x วิชาเลือก  3(x-y-z) 
 Elective 

       
   รวม 6(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปที ่3 
 

ภาคการศกึษาที ่1   
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 



 806-311 การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Strategic Management 
 806-312 การบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
  Project Management 

806-321 ภาษาจีน 5  3(2-2-5) 
  Chinese V 
 806-331 กฎหมายการคาระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
  International Trade Law   
 806-332 ความสัมพันธไทยกับจีน  3(3-0-6)  
  Thai-Chinese Relations 
 806-34x วิชาเลือก  3(x-y-z) 
  Elective 
     รวม 18(x-y-z) 
 
ภาคการศกึษาที ่2 

   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 806-313 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน  3(3-0-6) 
  Research Methodology, Introduction to 
 806-322 ภาษาจีน 6  3(2-2-5) 
  Chinese VI 
 806-323 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
  Business Chinese Writing I 
 806-333 การจัดการสายโซอุปทาน  3(3-0-6) 
  Supply Chain Management 
 xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
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  Free Elective 
    รวม 15(x-y-z) 

 
ภาคการศกึษาฤดรูอน 

   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 806-324 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2  3(2-2-5) 
  Business Chinese Writing II 
 806-34x วิชาเลือก  3(x-y-z) 
  Elective   
   รวม  6(x-y-z) 
 

ชั้นปที ่4 
 

ภาคการศกึษาที ่1 
   จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง 
 806-431 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ  3(1-4-4)  
  Seminar in International Business 
 806-451 ฝกงาน  3(300 ช่ัวโมง) 
  Internship 
   รวม 6(x-y-z) 
 
หมายเหต:ุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ประจําหลักสูตร 
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3.1.4 คาํอธบิายรายวชิา 
 
หมวดศกึษาทัว่ไป 
General Education Courses 

กลุมวิชาภาษา 
Language Courses 

805-171 ภาษาองักฤษสาํหรบัหลักสูตรนานาชาติ 1    
 3(3-0-6) 
 English for International Program I  
 เงื่อนไขบงัคบักอนลงทะเบียน:   ภาษาอังกฤษแบบเขม 
   Prerequisite:       Intensive English 

การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน ท่ีสูงกวา
ระดับพ้ืนฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสรางการ
เขียนประโยคท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ ยอหนาแบบตางๆ 
การเขียนเรียงความเบื้องตนและการเขียนตามวัตถุประสงค
ตางๆ 
Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in everyday 
English at a pre-intermediate level; pronunciation; 
review and consolidation of grammatically correct 
sentences, a variety of paragraphs, simple essays, 
and functional writing consolidation of grammatically 
correct sentences, a variety of paragraphs, simple 
essays, and functional writing 

 
805-172   ภาษาองักฤษสาํหรบัหลักสูตรนานาชาติ 2    
 3(3-0-6) 



 English for International Program II  
 รายวชิาบงัคบักอน:  805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ 1  

 Prerequisite:  805-171 English for International 
Program I 

การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน การออกเสียง 
การทบทวนและเสริมสรางหลักไวยากรณ การเขียน
เรียงความและการเขียนตามวัตถุประสงคตางๆ 
Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in English 
at an intermediate level; pronunciation; review and 
consolidation of grammatically correct sentences; 
essay writing and functional writing 

 
805-271 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ      
 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  

ทบทวนและสรางเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนในรูปแบบของการ
ตอบคํ าถาม อัตนัยด วยการ เ ขียนบรรยายการ เ ขียน
ภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรม  พัฒนากระบวนการเขาถึงวิธีการเขียนอยางมี
ระบบและมีอิสระทางความคิด 
Review and consolidation on exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; writing 
process with an emphasis on answering essay 
questions; academic writing; citation and reference; 
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developing an autonomous process approach to 
writing 

 
805-272 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารอยางมปีระสิทธิภาพ   
 3(3-0-6) 
 English for Effective Communication 

การติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังในระหวางบุคคลและ
ในอาชีพ การส่ือสารในระดับสากล การโตตอบอยางฉับไว 
และทักษะในการพูดตอหนาชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in 
international settings; giving impromptu responses; 
public speaking 

 
กลุมวิชามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
Social Sciences Courses 
805-131 เทนนิส         1(0-
2-1) 
  Tennis 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทนนิส การฝกทักษะการเลนเทนนิสเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background; evolution of rules, regulations 
and safety; practicing tennis to develop personal 
health 

  
805-132 ลลีาศ         1(0-2-1) 



  Ballroom Dance 
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเตนลีลาศ การฝกทักษะลีลาศเพ่ือสงเสริม
สุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing ballroom dance to develop 
personal health 

 
805-133 กอลฟ         1(0-
2-1) 
  Golf 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนกอลฟ การฝกทักษะการเลนกอลฟเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing golf to develop personal health 

 
805-134 โยคะ         1(0-2-1) 

 Yoga 
ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนโยคะ การฝกทักษะการเลนโยคะเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing yoga to develop personal health 

 
805-135 ไทเก็ก         1(0-
2-1) 

 Tai Chi 
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ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝกทักษะการรําไทเก็กเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Tai Chi to develop personal 
health 

 
805-136 แบดมินตัน         1(0-
2-1) 

 Badminton 
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนแบดมินตัน     การฝกทักษะการเลน
แบดมินตันเพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 

 
805-137 เทควันโด         1(0-
2-1) 

 Taekwondo 
ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทควันโด การฝกทักษะการเลนเทควัน
โดเพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Taekwondo to develop personal 
health 

 



805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร       1(0-
0-3) 

  Co-Curricular Activities    
การทํากิจกรรมท่ีเนนการบําเพ็ญประโยชน เชน การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม การสรางคุณธรรม จริยธรรม ภายใต
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating morals, ethics and 
public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 

 
805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต     
 3(3-0-6) Southeast Asian Civilization 

ความเปนมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเนนศึกษาแหลงอารยธรรมใหญๆ ใน
บริเวณคาบสมุทรและแผนดินใหญ อิทธิพลและผลกระทบ
ของชาติตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลตอสังคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในดานลัทธิความเช่ือศาสนา ประเพณี 
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง 
Background and development of society and culture 
in Southeast Asian countries with an emphasis on 
major peninsular and mainland civilizations, the 
influence and impact of Eastern and Western on 
Southeast Asia in terms of cults, beliefs, religions, 
traditions, education, society, economy, and 
governance 
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805-162 จิตวิทยาสังคม        3(3-
0-6) 

 Social Psychology  
สังคมมนุษยและพฤติกรรมมนุษย โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม
สังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ ขบวนการตางๆ ทาง
จิตวิทยา ความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย พฤติกรรมของ
มนุษยเก่ียวกับการกระตุน การเรียนรู การรับรูแรงจูงใจ 
สติปญญาและความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social 
orders; psychological methods and procedures; basic 
human needs; human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability 

 
805-263  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม     
 3(3-0-6) 

 Intercultural Communication  
ความหมายและความเปนมาของการ ส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม หลักการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมผานความรู
ความเขาใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ 
รูปแบบ   ของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการส่ือสาร การจัด
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมของแตละกลุมชน 
Definitions and backgrounds of intercultural 
communication; principles of intercultural 
communication by means of language, custom, social 
class, gender, race, cultural pattern, and 



communicative strategy; structuring social relations of 
differing ethnic groups  

  
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ 
Science and Interdisciplinary Courses 
805-181 คณิตศาสตรในชวีติประจําวนั     
 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล เซต ฟงกชัน กราฟ ระบบ
จํานวนจริงและการประยุกตในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร
การเงิน และการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สําหรับการตัดสินใจเบื้องตน 
Logic and reasoning, set, function, graph, real 
number and its application for everyday life, financial 
mathematics, and data collection and analysis in 
statistics for basic decision making 

 
 

805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม     
 3(3-0-6) 
 Computer: The Internet and Society  

ขอ มูลสารสนเทศเ ก่ียว กับคอมพิว เตอร  แอพลิ เค ช่ัน
ระบบปฏิบัติการอินเทอรเน็ตการประยุกตและแนวโนม; 
รายการของปญหาสังคมโลกาภิวัตนความเปนสวนตัวการ
เขาถึงขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรการ
เปลี่ยนแปลงหรือสงตอขอมูลระหวางการทํางานสถานท่ี
ทํางานและการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส 
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Computer information, applications; operating 
systems and applications; the Internet and its 
application, trends; list of social issues, globalization, 
privacy, access to information, computer security, the 
transformation of work and workplace, electronic 
education 

 
805-183 สถิตแิละการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน    
 3(3-0-6) 
 Statistics and Optimization, Introduction to  

ความหมายและประโยชนของสถิติสถิติเชิงบรรยายสถิติ
อางอิงตัวแปรสุมและการแจกแจงการประมาณและการ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวการทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถอดถอย
และสหสัมพันธเชิงเดียวการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตนการหา
คาท่ีเหมาะสมของฟงกชันตัวแปรเดียวการหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรท่ีไมมีเงื่อนไขการหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด การหา
คาท่ีเหมาะสมดวยข้ันตอนและวิธีการพิเศษกําหนดการเชิง
เสนเบื้องตน 
Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic 
optimization, single-variable optimization, multi-
variable optimization without constraints, multi -
variable optimization with constraints, optimization 



with special algorithm, introduction to linear 
programming 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
Specific Courses 
 กลุมวิชาชพี 
 Professional Foundation 
806-111 ธรุกจิระหวางประเทศเบื้องตน     
 3(3-0-6) 

 International Business, Introduction to 
ความสําคัญในภาพรวมของปจจัยสําคัญของธุรกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งหมายรวมถึง ธุรกิจ    ในตลาดเกิดใหม ธุรกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน และหนาท่ีของหนวยลงทุน การเปรียบเทียบ
ตลาดและสภาวะแวดลอมทางธุรกิจท่ีแตกตางกันในแตละ
ประเทศ ลักษณะและกลยุทธของบริษัทขามชาติ  
An overview of the most important topics in 
international business including emerging markets, 
globalization, and the role of investment units; 
comparing markets and business environments in 
different countries; the characteristics and strategies 
of multinational companies 

 
806-211 การจดัการการตลาด       3(3-
0-6) 
 Marketing Management 

วิธีการและทฤษฎีทางการจัดการการตลาด ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการการตลาดระหวางประเทศ การ
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พัฒนาของการตลาดระหวางประเทศ ตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอ
องคกร การปฏิบัติงานในตลาดตางประเทศ  
Marketing theory and methods; meaning and 
importance of international marketing management; 
the development of international marketing; factors 
influencing the organization; operation in foreign 
markets 
 

806-212 หลักเศรษฐศาสตร       
 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขตและภาค
ตางๆ ของเศรษฐศาสตรในเรื่องผลิตกรรม ปริวรรตกรรม 
วิภาคกรรม และบริโภคกรรม หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวา
ดวยมูลคาราคา  การจัดการทรัพยากร  พฤติกรรมของ
ผูบริโภค ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดอุปสงคอุปทานของสินคาและ
บริการในตลาดท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณและไมสมบูรณ 
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 

 
806-213 การเงนิธรุกจิ        3(3-0-
6) 
 Business Finance 



หนาท่ีทางการเงิน การจัดและประเมินโครงการธุรกิจดาน
การเงิน คาของทุน การจัดการเงินทุน การบริหารทุนทําการ 
นโยบายเงินปนผล การวิเคราะหทางการเงิน ตลาดการเงิน
และปญหาการเงินธุรกิจ 
Financial functions; financial management and 
assessment of business projects; capital costs; 
capital management; funding; dividend policy; 
financial analysis; financial markets and problems 
relating to financial business  

 
806-311 การจดัการกลยุทธทางธรุกิจ      
 3(3-0-6) 
 Business Strategic Management 

การกําหนดโครงการทางธุรกิจ  การวางแผนและการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
ความหมายและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ ระดับของกลยุทธ 
วัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเมืองและกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจระหวางประเทศ ระบบและการพัฒนาการ
ของเศรษฐกิจ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
การคาระหวางประเทศและความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง
รัฐบาล ตลาดการลงทุนระหวางประเทศ ระบบปริวรรต
เงินตราระหวางประเทศ การจัดการกลยุทธระหวางประเทศ
และการสรางพันธมิตรทางการคา การเลือกและการจัดการ
การเขาสูตลาดการคาระหวางประเทศ 
Construction, planning and operation of business 
projects in order to achieve the objectives of the 
project; definitions and theories of strategic 
management; levels of strategies; business culture; 
laws and politics influencing international business; 
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systems and development of economics; regional 
business co-operation; international trade;  
international business relations and investment 
markets; international currency exchange systems; 
management of international strategies and trade 
alliances; choices and management leading to 
international trade 

 
806-312 การบรหิารโครงการ       
 3(3-0-6) 
 Business Project management 

การพัฒนา วางแผน จัดการและควบคุมโครงการทางธุรกิจ
ใหประสบผลสําเร็จภายใตโครงสรางธุรกิจท่ีแตกตางกัน 
Develop, plan, manage, and control business projects 
successfully in a business environment 

 
806-313 ระเบยีบวธิวีจิัยเบื้องตน       3(3-
0-6) 
 Research Methodology, Introduction to  

ความหมาย  และประเภทของการวิจัย  ความรู เบื้องตน
ทางดานระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
Meaning and types of research; an introduction to 
research methodology: quantitative and qualitative 
methods 

 
กลุมวิชาชพีเฉพาะ        



Professional Skills 
806-121 ภาษาจนี 1         3(2-
2-5) 

 Chinese I 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ 
และคําศัพทข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน จํานวน
นับและจํานวนแสดงลําดับ การทักทาย การพูดคุยเก่ียวกับ
ตนเองและเรื่องราวงายๆ ในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง 
การซื้อ-ขายสินคา เรียนรูศัพทอยางนอย 250 คํา  
Chinese alphabet 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 

 
 
 

806-122 ภาษาจนี 2         3(2-
2-5) 
 Chinese II 
 รายวชิาบงัคบักอน: 806-121 ภาษาจีน 1 
 Prerequisite: 806-121 Chinese I 

ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการ เขียน เรียนรูคําศัพทอยางนอย   
500 คํา 
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Chinese alphabet 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  

 
806-123 อารยธรรมตะวนัออก       3(3-
0-6) 

 Eastern Civilization 
อารยธรรมเปอรเซีย อิสลาม อินเดีย จีน ญี่ปุน, และเกาหล ี
พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมตะวันออก ยุคแหงความรุงเรืองของปรัชญา
ตะวันออก ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเขามามี
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอระบบสังคมและแนวคิด
ดานตางๆ และการปรับเปลี่ยนตนเองของภูมิภาคเอเชียตอ
กระแสโลกาภิวัตน อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม อินเดีย 
และจีนท่ีมีตอประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกลอ่ืนๆ 
Civilization of Persia, Islam, India, China, Japan and 
Korea; development of political, economic, social, and 
cultural thinking; the dawn of Eastern philosophy; 
epoch of changes through western civilization and its 
influence on social systems and philosophy of the 
East, and Eastern civilization’s adaptation towards 
globalization; the Impact of Islamic, Indian, and 
Chinese civilizations on other Far East countries 
 



806-124 การอานภาษาจนี       
 3(2-2-5) 
 Chinese Reading 

การสรางเสริมทักษะการอาน การพัฒนาคําศัพทและสํานวน 
เนนพัฒนาทักษะการอาน ท้ังการอานขอความ ยอหนา และ
บทความขนาดส้ัน  รวมถึงการอานจับประเด็น สําคัญ 
Reinforcement of reading skills, strengthening 
vocabulary  and idioms, focusing on reading skill 
development: reading texts, paragraphs and short 
articles; reading for main ideas 

 
806-221 ภาษาจีน 3        
 3(2-2-5) 

 Chinese III 
 รายวิชาบังคับกอน:  806-122 ภาษาจีน 2 

 Prerequisite:   806-122 Chinese II 
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
ศัพทข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคระดับกลาง ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 750 
คํา 
Chinese alphabet 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 
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806-222 การสนทนาภาษาจนีธรุกิจ 1      
 3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation I 
 รายวชิาบงัคบักอน:  806-122 ภาษาจีน 2  
 Prerequisite:  806-122 Chinese II 

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับธุรกิจอยางงายๆ ฝกสนทนา
เพ่ือการติดตอเสนอราคา การส่ังสินคา การขนสงสินคา การ
ติดตอธนาคาร   
Participating in simple discussions on business 
matters and transactions, conducting simple 
conversations for business, preparing a purchasing 
order, discussing the logistics of freight and 
contacting banks 

 
806-223 ภาษาจนี 4         3(2-
2-5) 
 Chinese IV 
 รายวชิาบงัคบักอน:   806-221 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite:    806-221 Chinese III 

ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคระดับกลาง ทักษะการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 
1000 คํา 
Chinese alphabet characters and writing systems; 
pronunciation: grammar and fundamental vocabulary; 
intermediate sentence structures; practicing all skills: 



listening, speaking, reading and writing; mastery of at 
least 1000 Chinese words 

 
806-224 การสนทนาภาษาจนีธรุกิจ 2      
 3(2-2-5) 
 Business Chinese Conversation II 

 รายวชิาบงัคบักอน:   806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 
 Prerequisite:    806-222 Business Chinese 
Conversation I 

ฝกการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในลักษณะตางๆ เชน การ
สมัครงาน  การสัมภาษณ การสนทนาแบบเปนทางการ 
ระหวางองคกร  ระเบียบทางสังคมท่ีมีผลตอการสมาคมและ
ทําธุรกิจกับ  คนจีน 
A practice in business conversation in various 
situations; job applications, interviewing, formal 
discourse between organizations, a study of social 
regulations and their impact on socialization and 
doing business with Chinese people 

 
806-231 การจดัการทรพัยากรมนษุย      
 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม
พนักงาน การจายผลตอบแทนสวัสดิการ การจูงใจ  บํารุง
ขวัญ  การประเมินผลงาน  การเลื่อนข้ัน  การสับเปลี่ยน 
โยกยาย การลงโทษ การเลิกจาง การเจรจาตอรองและ
แรงงานสัมพันธ 
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Human resource planning; recruitment; selection; 
staff training; compensation; fringe benefits; 
motivation; moral support; performance appraisal; 
promotion; transferring; disciplinary actions; void 
contract; negotiating and workforce unions 

 
806-232 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ     
 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 

การประยุกตใชกระบวนการส่ือสารทุกประเภทเพ่ือใหเขาถึง
กลุมเปาหมายทางการตลาด              การส่ือสารมวลชน 
การสรางความสัมพันธ ท่ีดี กับมวลชน การโฆษณาและ
การตลาด  รวมท้ังการตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายอยางมีจริยธรรม 
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 

 
806-233 วัฒนธรรมการทาํธรุกิจแบบจนี     
 3(3-0-6) 
 Chinese Business Culture  

อิทธิพลในดานตางๆ ท่ีสงผลตอวิธีการดําเนินธุรกิจแบบจีน 
เชน การเมือง เศรษฐกิจ คานิยม การดําเนินชีวิต วิธีการและ
มารยาทในการเขาสังคม ท้ังนี้โดยเนนปจจัยทางดาน



วัฒนธรรมและสังคมรวมถึงศิลปะในการเจรจาตอรอง
ทางดานธุรกิจ 
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 

 
806-321 ภาษาจนี 5         3(2-
2-5) 
 Chinese V 
 รายวชิาบงัคบักอน:   806-223 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite:   806-223 Chinese IV 

ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคระดับกลาง ทักษะการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนและใน
สถานการณท่ีหลากหลาย เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1500 คํา  
Chinese alphabet 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 at 
least 1500 Chinese words 

 
806-322 ภาษาจนี 6         3(2-
2-5) 
 Chinese VI 
 รายวชิาบงัคบักอน: 806-321 ภาษาจีน 5 
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 Prerequisite: 806-321 Chinese V 
ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ และ
คําศัพท โครงสรางประโยคท่ีซับซอน  ทักษะการฟง การพูด 
การอาน การเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนและในสถานการณท่ี
หลากหลาย เรียนรูคําศัพทอยางนอย 2000 คํา 
Chinese alphabet characters and writing systems, 
pronunciation; grammar and vocabulary; complex 
sentence structures; practicing all skills: listening, 
speaking, reading and writing at a higher level and in 
various situations; mastery of at least 2000 Chinese 
words 

 
806-323 การเขียนภาษาจนีธรุกจิ 1      
 3(2-2-5) 

 Business Chinese Writing I 
เขียนประโยคงายๆ ดวยคําศัพทตางๆ ท่ีเรียนมาแลว การ
เขียนส่ือความหมายในรูปแบบตางๆ เชน โนตยอ บันทึก
ขอความ จดหมาย 
Practice in making simple sentences with vocabulary 
previously learned, communicating by means of short 
messages, memoranda, letters and the like 

 
806-324 การเขียนภาษาจนีธรุกจิ 2      
 3(2-2-5) 

 Business Chinese Writing II 
 รายวชิาบงัคบักอน: 806-323 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1 
 Prerequisite: 806-323 Business Chinese Writing I 



การเขียนเอกสารและรายงานธุรกิจ ของหนวยงาน บริษัท 
หรือธนาคาร การเขียนรายงานผลการทํางาน การสรุปผล
การดําเนินงาน 
Practice writing of business documents in 
organizations, companies, or commercial banks; 
business reports; writing operation reports and 
summaries 

 
806-331 กฎหมายการคาระหวางประเทศ     
 3(3-0-6) 
 International Trade Law 

วิวัฒนาการและท่ีมาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การ
ขัดกันแหงกฎหมายท่ีใชบังคับแกสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวางประเทศ 
การแทรกแซงของรัฐเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
ภายใตบังคับแหงกฎหมายของ WTO สัญญาการผลิต
ระหวางประเทศ การชําระเงิน และการโอนเงินระหวาง
ประเทศ การขนสงทางทะเล การประกันภัย ปญหาท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินการคาระหวางประเทศโดยบริษัทและกระบวนการ
ระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 
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 
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dealing with international commerce, management 
and resolution of those issues  

 
806-332 ความสมัพนัธไทยกบัจนี      
 3(3-0-6)  
 Thai-Chinese Relations 

ประวัติความเปนมา แนวคิด และเหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชน
จีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหบทบาททาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในปจจุบันของท้ังสอง
ประเทศในบริบทของความสัมพันธระดับภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับนานาชาติ  
Historical background, concepts and major events in 
the relation between the P.R. of China and Thailand 
from the past to the present; analysis of current 
economic, political, and cultural roles focusing on 
ASEAN in international contexts 

 
806-333 การจดัการสายโซอุปทาน      
 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management 

ความรูเบื้องตนและกระบวนการในการบริหารจัดการสายโซ
อุปทาน ประเด็นทางดานกลยุทธ ยุทธวิธี การดําเนินงาน 
การบูรณาการการจัดการสายโซอุปทานท่ีหลากหลาย 
Basic concepts and strategies adopted in the Supply 
Chain Management (SCM); strategic, tactical and 
operational issues of SCM; the integration of various 
SCM entities 



 
806-431 สัมมนาธรุกิจระหวางประเทศ      3(3-
0-6) 
 Seminar in International Business 

การประมวลความรูตางๆท่ีศึกษามาแลว เพ่ือวิเคราะห และ
อภิปราย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีตางๆ รวมถึงโอกาสและ
ความเปนไปไดตลอดจนแงมุมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ระหวางประเทศ 
Consolidation and implementation of accumulated 

knowledge to analyze  and discuss theoretical 

concepts as well as feasibility and issues involving 

international business 

 

 

 

 

806-141 ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัประเทศจนี     
 3(3-0-6) 
 P.R. China, Introduction to 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจีน เนนองคประกอบตาง ๆ ของจีนยุค
ปจจุบัน ไดแก สังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
มนุษยศาสตร และเช้ือชาติ 
A brief introduction of the P.R. of China focusing on 
various aspects of the contemporary P.R. of China, 
including society, economy, geography, history, 
humanities, and races 
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806-142 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัหลกัสูตรนานาชาต ิ   
 3(3-0-6) 
 Information Technology for International Studies 

ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
หลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับการเรียน
หลักสูตรนานาชาติและเพ่ือใชการประกอบอาชีพ โปรแกรม
นําเสนอผลงานและมัลติมีเดีย การทําเว็บไซต กฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Knowledge and skills of information technology for 
international studies; software application for 
international studies and career; presentation and 
multimedia software; website design; laws and ethical 
implications relating to information technology 

 
806-241 การพฒันาสงัคมและวถิีชวีิตจนี     
 3(3-0-6) 
 Development of Chinese Society and Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีน
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน เนนการศึกษาประเภทตางๆ ของ
วัฒนธรรมจีน เชน แนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียม กิจกรรม
นันทนาการการคมนาคมและเงื่อนไข ในการดํารงชีวิต การ
ปฏิรปูประเทศจีน และนโยบายตางประเทศ 
Basic knowledge about the development of Chinese 
society and life from the past to the present, focusing 
on studies about Chinese culture, i.e., etiquette and 
customs, recreational activities, transportation and 
living conditions, China’s reform, and foreign policies 



 
806-242 วัฒนธรรมจนี        3(3-
0-6) 
 Chinese Culture 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน เนนวัฒนธรรมดั้งเดิม 
วัฒนธรรมทางโภชนาการ มารยาท งานเทศกาล ศิลปะและ
บอเกิดทางประวัติศาสตร 
Basic concepts of Chinese culture focusing on 
traditional culture, dietary culture, manners, festivals, 
arts and historical origin 
 
 
 

806-243 การเงนิธรุกจิระหวางประเทศ     
 3(3-0-6) International Finance 

กลไกทางการเงินระหวางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ปญหาทางดานการเงินของบริษัทขามชาติ 
Mechanisms of the international monetary system; 
foreign exchange markets; financial challenges of 
multinational companies 

 
806-341 เหตุการณปจจบุนัของจนี      
 3(3-0-6) 
 Current Events in the P.R. of China  

วิเคราะหเหตุการณปจจุบันและการปฏิรูปของจีนในแนว
กวางและแนวลึก โดยเนนเหตุการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม  
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In-depth analysis of current events and reformation in 
the P.R. of China focusing on economy, society, 
politics, and culture 

 
806-342 การจดัการการคลงัสินคา      
 3(3-0-6) 
 Warehouse Management 

หลักในการจัดการคลังสินคา การบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
การบรรจุหีบหอคลังสินคา อุปกรณขนถายลําเลียงใน
คลังสินคา รูปแบบและชองทางการกระจายสินคา 
Basic principles of warehousing; inventory 
management; packaging; materials handling; 
distribution channels management 

 
806-343 ภูมศิาสตรกายภาพทางธรุกิจของประเทศจนี    
 3(3-0-6) 
 Physical Geography of the P.R. of China for Business 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพในแตละ
ภาค แตละเขตของประเทศจีนเพ่ือเปนแนวทาง และความ
เปนไปไดในการเขาไปประกอบการในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศ ท้ังในลักษณะรวมทุนและบริษัทจํากัด 
Examination of physical geography of each province 
of the P .R. of China to indicate the feasibility to do 
business either as a joint venture or by forming a 
limited company  
 

806-451 ฝกงาน           3 (300 
ชั่วโมง) 



 Internship 
 ฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
 An internship at public or private organizations in 
relation to international  
  business 
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