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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ
่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร:

54100101100399

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in International

Business: China
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน)
ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):

Bachelor of Arts

(International Business: China)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.A. (International Business: China)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
131 หนวยกิต

1. หลักสูตร
3.1

หลักสูตร

3.1.1

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

3.1.2

โครงสรางหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

131 หนวยกิต
32 หนวยกิต

1) กลุมวิชาภาษา

หนวยกิต

12

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11 หนวยกิต
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9

หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กิต
กิต

1) กลุมวิชาชีพ

21 หนวย

2) กลุมวิชาชีพเฉพาะ

69 หนวย

- บังคับ

57 หนวยกิต

- เลือก

12 หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. ฝกงาน
3.1.3

90 หนวยกิต

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต (300 ชั่วโมง)

รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
กิต
- วิชาบังคับ

32 หนวยกิต
12 หนวย

3
805-171
1

ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ
3(3-0-6)

English for International Program I
805-172

ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2

3(3-0-6)

English for International

Program II
805-271

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

3(3-0-6)
English for Academic Purposes
805-272

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ

3(3-0-6)

English for Effective Communication
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยกิต

11

- 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)
Civilization

Southeast Asian

805-162

จิตวิทยาสังคม

3(3-0-6)
Social Psychology
805-263

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

3(3-0-6)
Intercultural Communication
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ
หนวยกิต

9

- 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

สถิติและการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน

3(3-0-6)
Statistics and Optimization, Introduction to
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

90 หนวยกิต

1) กลุมวิชาชีพ
กิต
806-111

21 หนวย

ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน

3(3-0-6)
International Business, Introduction to

5
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
หนวยกิต
- วิชาบังคับ
806-121

69
57 หนวยกิต

ภาษาจีน 1

2-5)
Chinese I

3(2-

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

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
3(3-0-6)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(2-
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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

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

3(2-

806-431

สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ

3(3-0-6)
Seminar in International Business
กิต

- วิชาเลือก
806-141

12

หนวย

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

3(3-0-6)
P.R. China, Introduction to
806-142
นานาชาติ

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

การเงินธุรกิจระหวางประเทศ
International Finance
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. กลุม
 วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่สนใจเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
ง. ฝกงาน

3

หนวยกิต

806-451 ฝกงาน

300 ชั่วโมง

Internship
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใ
่ ชในหลักสูตรและหนวยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน
806-111 มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง

รหัสภาควิชา /สาขาวิชา

เลขรหัส ตัวที่ 4

หมายถึง

ชั้นป

เลขรหัส ตัวที่ 5

หมายถึง

กลุมวิชา

- หมายเลข 1

หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ

- หมายเลข 2-3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเฉพาะ
วิชาบังคับ
- หมายเลข 4
เลือก

หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ วิชา

- หมายเลข 5

หมายถึง หมวดฝกงาน

เลขรหัส ตัวที่ 6
หมายถึง
ความหมายของจํานวนหนวยกิต

ลําดับวิชา

เชน 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1

หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม

เลขตัวที่ 2

หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห

เลขตัวที่ 3

หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห

เลขตัวที่ 4

หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอ

สัปดาห
ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตางๆ ปรากฏอยูใ
 ตชื่อของรายวิชา ซึง่ มี
ความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite)

1.1
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก อ น
หมายถึ ง
รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคย
ลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาที่จะ
มาลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ช านั้ น และในการประเมิ น ผลนั้ น จะได
ระดับขั้นใดๆ ก็ได
1.2
รายวิชาบัง คับ เรียนผา นกอน หมายถึง
รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคยลงทะเบียน
แ ล ะ ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ม า แ ล ว ก อ น ห น า ที่ จ ะ ม า
ลงทะเบี ยนเรี ยนวิ ชานั้ น และในการประเมิ น ผลนั้ น จะต องไดรั บ
ระดับขั้นไมต่ํากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S
2. รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นร ว ม (Corequisite) หมายถึง รายวิ ชาที่ ผู
ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผานการ
ประเมินผลมากอนแลวก็ได และในการประเมินผลนั้นจะไดระดับขั้นใดๆ ก็
ได อนึ่ง การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิได
หมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B
ดวย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนครั้ง
แรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียน
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ควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อ
รายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแหงโดยสลับชื่อกัน
อนึ่ง
ความหมายของคําตางๆ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่คณะกําหนด

ขางตนเปนตัวอยาง

ซึ่งคณะสามารถ

แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
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
Chinese I

3(2-2-5)
รวม

17(14-4-33)

ภาคการศึกษาที่ 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 สถิติและการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน

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)

13

ภาคการศึกษาฤดูรอ
 น

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

806-124 การอานภาษาจีน

3(2-2-5)

Chinese Reading
xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-y-z)

Free Elective
รวม

6(x-y-z)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-

805-263 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

Intercultural Communication
805-271 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

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)

ภาคการศึกษาที่ 2

0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
805-272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(3English 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 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

Integrated Marketing Communications
รวม
18(16-4-34)
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ภาคการศึกษาฤดูรอ
 น

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)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 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

ภาคการศึกษาที่ 2

18(x-y-z)

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎีปฏิบัติ-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)

17
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ
 น

15(x-y-z)

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)

806-324 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2
Business Chinese Writing II
806-34x วิชาเลือก

3(x-y-z)

Elective
รวม

6(x-y-z)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง

806-431 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ

3(1-4-4)

Seminar in International Business
806-451 ฝกงาน

3(300 ชั่วโมง)

Internship
รวม

6(x-y-z)

หมายเหตุ: แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
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3.1.4

คําอธิบายรายวิชา

หมวดศึกษาทัว
่ ไป
General Education Courses
กลุมวิชาภาษา
Language Courses
805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1
3(3-0-6)
English for International Program I
เงื่อนไขบังคับกอนลงทะเบียน: ภาษาอังกฤษแบบเขม
Prerequisite:
Intensive English
การบูรณาการทักษะการคิ ดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยทั ก ษะการฟ ง -พู ด -อ า น-เขี ย น ที่ สู ง กว า
ระดับ พื้น ฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริ มสรา งการ
เขียนประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ 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 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2
3(3-0-6)

English for International Program II
รายวิชาบังคับกอน:

805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร

นานาชาติ 1
Prerequisite:

805-171 English for International

Program I
การบู ร ณาการทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ระดับกลาง ดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน การออกเสียง
การทบทวนและเสริ ม สร า งหลั ก ไวยากรณ
การเขี ย น
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 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทบทวนและสร า งเสริ ม ทั ก ษะในการแลกเปลี่ ย นและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนในรูปแบบของการ
ต อ บ คํ า ถ า ม อั ต นั ย ด ว ย ก า ร เ ขี ย น บ ร ร ย า ย ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอั ง กฤษแบบวิ ช าการวิ ธี ก ารอ า งอิ ง และการเขี ย น
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ
่ สารอยางมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
English for Effective Communication
การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระหวางบุคคลและ
ในอาชีพ การสื่อสารในระดับสากล การโตตอบอยางฉับไว
และทักษะในการพูดตอหนาชุมชน
Effective communication in both interpersonal and
professional

situations;

communications

in

international settings; giving impromptu responses;
public speaking
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Social Sciences Courses
805-131 เทนนิส

1(0-

2-1)
Tennis
ประวั ติ ค วามเป น มา พั ฒ นาการของกฎ กติ ก า และความ
ปลอดภัยในการเลนเทนนิส การฝกทักษะการเลนเทนนิสเพื่อ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background; evolution of rules, regulations
and safety; practicing tennis to develop personal
health
805-132 ลีลาศ

1(0-2-1)

Ballroom Dance
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเตนลีลาศ การฝกทักษะลีลาศเพื่อสงเสริม
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 การฝกทักษะการเลนกอลฟเพื่อ
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
ปลอดภัยในการเล นโยคะ การฝกทักษะการเลนโยคะเพื่ อ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing yoga to develop personal health
805-135 ไทเก็ก
2-1)
Tai Chi

1(0-
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ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรํา ไทเก็ก การฝกทักษะการรําไทเก็กเพื่ อ
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
ปลอดภั ยในการเล น แบดมิน ตัน
การฝ กทั กษะการเล น
แบดมินตันเพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัย
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
โดเพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations
and safety, practicing Taekwondo to develop personal
health

805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1(0-

0-3)
Co-Curricular Activities
การทํากิจกรรมที่เนนการบําเพ็ญประโยชน เชน การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม การสรางคุณธรรม จริยธรรม ภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
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
ของ ชาติ ต ะวั น ตกและตะวั น ออกที่ มี ผ ลต อ สั ง คมเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใตในดานลัทธิค วามเชื่อศาสนา 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,
governance

education,

society,

economy,

and
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805-162 จิตวิทยาสังคม

3(3-

0-6)
Social Psychology
สังคมมนุษยและพฤติกรรมมนุษย โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม
สังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ ขบวนการตางๆ ทาง
จิตวิทยา ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย พฤติกรรมของ
มนุ ษ ย เ กี่ ย วกั บ การกระตุ น การเรี ย นรู การรั บ รู แ รงจู ง ใจ
สติ ป ญ ญาและความสามารถตลอดจนการปรั บ ตั ว ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
Examination of human social systems and behavior
with emphasis on cultures, societies, and social
orders; psychological methods and procedures; basic
human

needs;

reinforcement,

human

learning,

behavior

regarding

perception,

motivation,

intelligence and ability
805-263 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม เ ป น ม า ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว า ง
วัฒนธรรม หลักการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมผานความรู
ความเขาใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ
รูปแบบ ของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการสื่อสาร การจัด
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมของแตละกลุมชน
Definitions

and

communication;

backgrounds
principles

of
of

intercultural
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 คณิตศาสตรในชีวต
ิ ประจําวัน
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
ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น
ระบบปฏิ บั ติ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต การประยุ ก ต แ ละแนวโน ม ;
รายการของป ญ หาสั ง คมโลกาภิ วั ต น ค วามเป น ส ว นตั ว การ
เข า ถึ ง ข อ มู ล ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร ก าร
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ส ง ต อ ข อ มู ล ระหว า งการทํ า งานสถานที่
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 สถิตแ
ิ ละการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน
3(3-0-6)
Statistics and Optimization, Introduction to
ความหมายและประโยชน ข องสถิ ติ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยายสถิ ติ
อ า งอิ ง ตั ว แปรสุ ม และการแจกแจงการประมาณและการ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดี ย วการทดสอบไคสแควร ก ารวิ เ คราะห ก ารถอดถอย
และสหสัมพันธเชิงเดียวการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตนการหา
คาที่เหมาะสมของฟงกชันตัวแปรเดียวการหาคาที่เหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรที่ไมมีเงื่อนไขการหาคาที่เหมาะสม
ของฟ ง ก ชั น หลายตั ว แปรภายใต เ งื่ อ นไขที่ กํ า หนด การหา
ค า ที่ เหมาะสมด ว ยขั้ น ตอนและวิธีการพิ เศษกํา หนดการเชิ ง
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
optimization,

and

correlation

single-variable

analysis,
optimization,

basic
multi-

variable optimization without constraints, multi variable optimization with constraints, optimization

with

special

algorithm,

introduction

to

linear

programming
หมวดวิชาเฉพาะ
Specific Courses
กลุมวิชาชีพ
Professional Foundation
806-111 ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
International Business, Introduction to
ความสํ า คั ญ ในภาพรวมของปจจัยสํา คัญ ของธุร กิจระหวา ง
ประเทศ ซึ่งหมายรวมถึง ธุรกิจ ในตลาดเกิดใหม ธุรกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน และหนาที่ของหนวยลงทุน การเปรียบเทียบ
ตลาดและสภาวะแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะ
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 การจัดการการตลาด

3(3-

0-6)
Marketing Management
วิธีการและทฤษฎีทางการจัดการการตลาด ความหมายและ
ความสํ า คั ญ ของการจั ด การการตลาดระหว า งประเทศ การ
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พัฒนาของการตลาดระหวางประเทศ ตัวแปรที่มีผลกระทบตอ
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
ต า งๆ ของเศรษฐศาสตร ใ นเรื่ อ งผลิ ต กรรม ปริ ว รรตกรรม
วิภาคกรรม และบริโภคกรรม หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวา
ด ว ยมู ล ค า ราคา การจั ด การทรั พ ยากร พฤติ ก รรมของ
ผูบริโภค ปจจัยตางๆ ที่กําหนดอุปสงคอุปทานของสินคาและ
บริการในตลาดที่มีการแขงขันโดยสมบูรณและไมสมบูรณ
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 การเงินธุรกิจ
6)
Business Finance

3(3-0-

หน า ที่ ท างการเงิ น การจั ด และประเมิ น โครงการธุ ร กิ จ ด า น
การเงิน คาของทุน การจัดการเงินทุน การบริหารทุนทําการ
นโยบายเงิ นปน ผล การวิ เคราะหทางการเงิน 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 การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategic Management
การกํ า หนดโ ครง การ ทาง ธุ ร กิ จ การ วาง แผนแล ะการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของโครงการที่ ว างไว
ความหมายและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ ระดับของกลยุทธ
วั ฒ นธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การเมื อ งและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ ระบบและการพัฒนาการ
ของเศรษฐกิ จ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
การค า ระหว า งประเทศและความสัมพั น ธท างธุ ร กิจ ระหวา ง
รั ฐ บาล ตลาดการลงทุ น ระหว า งประเทศ ระบบปริ ว รรต
เงินตราระหวางประเทศ การจัดการกลยุทธระหวางประเทศ
และการสรา งพันธมิตรทางการคา การเลื อกและการจัดการ
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
international

co-operation;
business

international

relations

and

trade;

investment

markets; international currency exchange systems;
management of international strategies and trade
alliances; choices and management leading to
international trade
806-312 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Business Project management
การพัฒนา วางแผน จัดการและควบคุมโครงการทางธุรกิจ
ใหประสบผลสําเร็จภายใตโครงสรางธุรกิจที่แตกตางกัน
Develop, plan, manage, and control business projects
successfully in a business environment
806-313 ระเบียบวิธว
ี จ
ิ ัยเบื้องตน

3(3-

0-6)
Research Methodology, Introduction to
ความหมาย และประเภทของการวิ จั ย ความรู เ บื้ อ งต น
ทางดานระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ
Meaning and types of research; an introduction to
research methodology: quantitative and qualitative
methods
กลุมวิชาชีพเฉพาะ

Professional Skills
806-121 ภาษาจีน 1

3(2-

2-5)
Chinese I
ตั ว อั ก ษรจี น และระบบการเขี ย น การออกเสี ย ง ไวยากรณ
และคํ า ศั พท ขั้น พื้ น ฐาน โครงสร า งประโยคพื้น ฐาน จํา นวน
นั บ และจํ า นวนแสดงลํ า ดั บ การทัก ทาย การพู ด คุ ยเกี่ ย วกั บ
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 ภาษาจีน 2

3(2-

2-5)
Chinese II
รายวิชาบังคับกอน: 806-121 ภาษาจีน 1
Prerequisite:
806-121 Chinese I
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทขั้นพื้นฐาน โครงสรางประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟง
การพู ด การอ า น และการ เขี ย น เรี ย นรู คํ า ศั พ ท อ ย า งน อ ย
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 อารยธรรมตะวันออก

3(3-

0-6)
Eastern Civilization
อารยธรรมเปอรเซีย อิสลาม อินเดีย จีน ญี่ปุน, และเกาหลี
พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรมตะวั น ออก ยุ ค แห ง ความรุง เรือ งของปรั ชญา
ตะวันออก ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเขามามี
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมตะวั น ตกต อ ระบบสั ง คมและแนวคิ ด
ด า นต า งๆ และการปรั บ เปลี่ ย นตนเองของภู มิภ าคเอเชี ย ต อ
กระแสโลกาภิ วั ต น อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมอิ ส ลาม อิ น เดี ย
และจีนที่มีตอประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกลอื่นๆ
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 การอานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Reading
การสรางเสริมทักษะการอาน การพัฒนาคําศัพทและสํานวน
เนนพัฒนาทักษะการอาน ทั้งการอานขอความ ยอหนา และ
บ ท ค ว า ม ข น า ด สั้ น ร ว ม ถึ ง ก า ร อ า น จั บ ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ
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
ศัพทขั้นพื้นฐาน 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

mastery of at least 750 Chinese words

and

writing,
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806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business Chinese Conversation I
รายวิชาบังคับกอน: 806-122 ภาษาจีน 2
Prerequisite:
806-122 Chinese II
การแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกั บธุร กิจ อยา งง ายๆ ฝกสนทนา
เพื่อการติดตอเสนอราคา การสั่งสินคา 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 ภาษาจีน 4

3(2-

2-5)
Chinese IV
รายวิชาบังคับกอน: 806-221 ภาษาจีน 3
Prerequisite:
806-221 Chinese III
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทขั้นพื้นฐาน 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 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business Chinese Conversation II
รายวิชาบังคับกอน: 806-222 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
Prerequisite:

806-222

Business

Chinese

Conversation I
ฝ ก การสนทนาภาษาจี น ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะต า งๆ เช น การ
สมั ค รงาน การสั ม ภาษณ การสนทนาแบบเป น ทางการ
ระหวางองค กร ระเบียบทางสังคมที่มีผลตอการสมาคมและ
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม
พนักงาน การจายผลตอบแทนสวัสดิการ การจูงใจ บํารุง
ขวั ญ การประเมิ น ผลงาน การเลื่ อ นขั้ น การสั บ เปลี่ ย น
โยกย า ย การลงโทษ การเลิ ก จ า ง การเจรจาต อ รองและ
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 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
การประยุกตใชกระบวนการสื่อสารทุกประเภทเพื่อใหเขาถึง
กลุ ม เป า หมายทางการตลาด
การสื่ อ สารมวลชน
การสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ มวลชน การโฆษณาและ
การตลาด รวมทั้ ง การตอบสนองต อ ความต อ งการของ
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 วัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีน
3(3-0-6)
Chinese Business Culture
อิทธิพลในดา นต างๆ ที่ สง ผลต อวิ ธีการดํ าเนิน ธุร กิจแบบจี น
เชน การเมือง เศรษฐกิจ คานิยม การดําเนินชีวิต วิธีการและ
มารยาทในการเข า สั ง คม ทั้ ง นี้ โ ดยเน น ป จ จั ย ทางด า น

วั ฒ นธรรมและสั ง คมรวมถึ ง ศิ ล ปะในการเจรจาต อ รอง
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 ภาษาจีน 5

3(2-

2-5)
Chinese V
รายวิชาบังคับกอน: 806-223 ภาษาจีน 4
Prerequisite:
806-223 Chinese IV
ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณและ
คําศัพทขั้นพื้นฐาน โครงสรางประโยคระดับกลาง ทักษะการ
ฟ ง การพู ด การอ า น และการเขียนในระดับ ที่สู ง ขึ้น และใน
สถานการณที่หลากหลาย 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 ภาษาจีน 6
2-5)
Chinese VI
รายวิชาบังคับกอน: 806-321 ภาษาจีน 5

3(2-
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Prerequisite: 806-321 Chinese V
ตัวอั กษรและระบบการเขี ยน การออกเสี ยง ไวยากรณ และ
คําศัพท โครงสรางประโยคที่ซับซอน ทักษะการฟง การพูด
การอ า น การเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และในสถานการณ ที่
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 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business Chinese Writing I
เขี ย นประโยคง า ยๆ ด ว ยคํ า ศั พ ท ต า งๆ ที่ เ รี ย นมาแล ว การ
เขี ย นสื่ อ ความหมายในรู ป แบบต า งๆ เช น โน ต ย อ บั น ทึ ก
ขอความ จดหมาย
Practice in making simple sentences with vocabulary
previously learned, communicating by means of short
messages, memoranda, letters and the like
806-324 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business Chinese Writing II
รายวิชาบังคับกอน: 806-323 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1
Prerequisite: 806-323 Business Chinese Writing I

การเขี ย นเอกสารและรายงานธุ ร กิ จ ของหน ว ยงาน บริ ษั ท
หรื อ ธนาคาร การเขีย นรายงานผลการทํา งาน การสรุ ป ผล
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
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การ
ขั ด กั น แห ง กฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ แก สั ญ ญาการค า ระหว า ง
ประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวางประเทศ
การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมายของ WTO
สั ญ ญาการผลิ ต
ระหว า งประเทศ การชํ า ระเงิ น และการโอนเงิ น ระหว า ง
ประเทศ การขนสงทางทะเล การประกันภัย ปญหาที่เกี่ยวกับ
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 ความสัมพันธไทยกับจีน
3(3-0-6)
Thai-Chinese Relations
ประวั ติค วามเป น มา แนวคิด และเหตุการณสํา คัญ ที่มีผ ลตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชน
จี น ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น การ วิ เ คราะห บ ทบาททาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรมในป จ จุ บั น ของทั้ ง สอง
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 การจัดการสายโซอุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
ความรูเบื้องตนและกระบวนการในการบริหารจัดการสายโซ
อุ ป ทาน ประเด็ น ทางด า นกลยุ ท ธ ยุ ท ธวิ ธี การดํ า เนิ น งาน
การบูรณาการการจัดการสายโซอุปทานที่หลากหลาย
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 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ

3(3-

0-6)
Seminar in International Business
การประมวลความรู ตา งๆที่ศึ กษามาแล ว เพื่ อวิ เ คราะห และ
อภิปราย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีตางๆ รวมถึงโอกาสและ
ความเป น ไปได ต ลอดจนแง มุ ม ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ
ระหวางประเทศ
Consolidation and implementation of accumulated
knowledge

to

analyze and

discuss

theoretical

concepts as well as feasibility and issues involving
international business

806-141 ความรูทว
ั่ ไปเกีย
่ วกับประเทศจีน
3(3-0-6)
P.R. China, Introduction to
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจีน เนนองคประกอบตาง ๆ ของจีนยุค
ปจจุบั น ไดแก สัง คม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร ประวัติศ าสตร
มนุษยศาสตร และเชื้อชาติ
A brief introduction of the P.R. of China focusing on
various aspects of the contemporary P.R. of China,
including

society,

economy,

humanities, and races

geography,

history,

43

806-142 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหลักสูตรนานาชาติ
3(3-0-6)
Information Technology for International Studies
ความรู และทั กษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
หลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับการเรียน
หลักสูตรนานาชาติและเพื่อใชการประกอบอาชีพ 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 การพัฒนาสังคมและวิถีชว
ี ิตจีน
3(3-0-6)
Development of Chinese Society and Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีน
ตั้ ง แต อ ดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น เน น การศึ ก ษาประเภทต า งๆ ของ
วัฒนธรรมจีน เชน แนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียม กิจกรรม
นันทนาการการคมนาคมและเงื่อนไข ในการดํารงชีวิต การ
ปฏิรป
ู ประเทศจีน 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 วัฒนธรรมจีน

3(3-

0-6)
Chinese Culture
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจี น เนนวัฒนธรรมดั้งเดิ ม
วัฒนธรรมทางโภชนาการ มารยาท งานเทศกาล ศิลปะและ
บอเกิดทางประวัติศาสตร
Basic concepts of Chinese culture focusing on
traditional culture, dietary culture, manners, festivals,
arts and historical origin

806-243 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ
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 เหตุการณปจจุบน
ั ของจีน
3(3-0-6)
Current Events in the P.R. of China
วิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ป จ จุ บั น และการปฏิ รู ป ของจี น ในแนว
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 การจัดการการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Management
หลักในการจัดการคลังสินคา การบริหารจัดการสินคาคงคลัง
การบรรจุ หี บ ห อ คลั ง สิ น ค า อุ ป กรณ ข นถ า ยลํ า เลี ย งใน
คลังสินคา รูปแบบและชองทางการกระจายสินคา
Basic

principles

management;

of

warehousing;

packaging;

materials

inventory
handling;

distribution channels management
806-343 ภูมศ
ิ าสตรกายภาพทางธุรกิจของประเทศจีน
3(3-0-6)
Physical Geography of the P.R. of China for Business
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะภู มิศาสตรทางกายภาพในแตล ะ
ภาค แต ล ะเขตของประเทศจี น เพื่ อ เป น แนวทาง และความ
เปน ไปไดในการเขาไปประกอบการในการดํา เนิ นธุรกิจใน
ประเทศ ทั้งในลักษณะรวมทุนและบริษัทจํากัด
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
ชั่วโมง)

3 (300

ประเทศ

Internship
ฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวาง
An internship at public or private organizations in

relation to international
business
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