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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Korean 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาเกาหลี) 
    Bachelor  of  Arts (Korean) 
 ช่ือยอ : ศศ.บ.  (ภาษาเกาหลี) 
    B.A. (Korean) 

 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
KOR  1101   ภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
  Korean 1 
    ศึกษาอักษรและอักขระวิธีภาษาเกาหลี  ศึกษาคําศัพทและโครงสราง ป ร ะ โ ย ค
พื้นฐาน การผันคํากริยาในรูปประโยคแบบทางการ หนวยแสดงหนาที่ ประธาน   กรรม  สถานที่  
และหนวยปจจัยแสดงกาลตาง ๆ 
 
KOR  1102   ภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
  Korean 2 
      ศึกษาโครงสรางประโยคและความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยคที่ซับซอน
ขึ้น   ประโยคชักชวน  ประโยคคําส่ัง   และประโยคอุทาน  การผันคํากริยาในรูปประโยคไมเปน
ทางการ   การกลมกลืนเสียงพยัญชนะและสระ      
     
KOR  1201  การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
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  Korean Listening-Speaking 1 
      ฝกทักษะดานการฟงและการพูดภาษาเกาหลีโดยใชคํ าศัพทพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน และโครงสรางประโยคอยางงาย เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา  
การบอกตําแหนง เปนตน 
     
KOR  1202   การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 2  3(3-0) 
  Korean Listening-Speaking 2 
    ฝกทักษะดานการฟงและการพูดภาษาเกาหลีโดยการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ  และการเลาเหตุการณในชีวิตประจําวัน เชน การซื้อขายสินคา   การบอกทิศทาง  
การสั่งอาหาร เปนตน   
 
KOR  1501  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0)  
  Korean Society and Culture 
    ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต ไดแก
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ศิลปะ ความเชื่อ คานิยม มารยาทในสังคม  
จารีต ประเพณีตาง ๆ  ตลอดจนศึกษาคําสุภาษิต ภาษาเกาหลี  เพื่อวิเคราะหถึงแนวคิดของชาว
เกาหลี 
 
KOR  2101   ภาษาเกาหลี 3 3(3-0) 
  Korean 3 
    ศึกษาโครงสรางประโยคความรวมและประโยคความซอน หนวยคําเชือ่มประโยค
แบบตาง ๆ  คําขยายคํานามและกริยา   การผันคํากริยาทีไ่มเปนไปตามกฎ 
 
KOR  2102   ภาษาเกาหลี 4 3(3-0) 
  Korean 4 
   ศึกษาประโยคแบบประธานถูกกระทํา วจนกรรมออม ประโยคซับซอน  การใช
ศัพทและสํานวน  
 
KOR  2201   การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 3 3(3-0) 
  Korean Listening-Speaking 3 
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   ฝกทักษะดานการฟงและการพูดภาษาเกาหลีในโอกาสตาง ๆ  เชน  การกลาวคํา
อวยพรและแสดงความยินดีในงานวันเกิด  งานแตงงาน  การกลาวแสดง  ความเสียใจในงานศพ  
เปนตน 
 
KOR  2202   การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 4 3(3-0) 
  Korean Listening-Speaking 4 
   ฝกทักษะการฟงและการพูดแสดงความคิดเห็น  สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟง
โดยใชขอมูลจากสื่อตาง ๆ  
 
 
 
KOR  2301   การอานภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
  Korean Reading 1 
   ฝกอานประโยคและขอความที่มีรูปประโยค เนื้อหา และการใชภาษาระดับพื้นฐาน 
รวมทั้งฝกการใชพจนานุกรมเพื่อศึกษาดวยตนเอง   
     
KOR  2302   การอานภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
  Korean Reading 2 
   ฝกอานขอความ หรือบทความที่มีเนื้อหาภาษาในระดับกลาง เนนการอานจับ
ใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรื่อง 
 
KOR  2303  อักษรจีนในภาษาเกาหลี 3(3-0) 
  Chinese Characters in Korean 
   ฝกเขียนและอานตัวอักษรจนีที่ใชในชีวิตประจําวนั  
 
KOR  2401   การเขียนภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
  Korean Writing 1 
   ฝกเขียนประโยคและขอความในระดับตน  ไดแก ไปรษณียบัตร บันทึกประจําวัน  
การกรอกขอความ และการเขียนขอความสั้น ๆ ในโอกาสตาง ๆ โดยเนนความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 
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KOR  2402   การเขียนภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
  Korean Writing 2 
   ฝกเขียนเรียงความสั้น ๆ ตามหัวขอที่กําหนด ตลอดจน การเขียนจดหมายชนิด    
ตาง ๆ  โดยเนนการใชไวยากรณและถอยคําที่เหมาะสมกับเนื้อหา    
 
KOR  2502  เกาหลีปจจุบัน 3(3-0) 
  Korea  Today 
   ศึกษาขอมูลและสถานการณของเกาหลีปจจุบันในดานตาง ๆ     เชน   ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจ  การศึกษา การบันเทิง สภาพสังคม  ความรวมมือระหวางไทย-เกาหลีในปจจุบัน 
ตลอดจนวิเคราะหสถานการณของเกาหลีจากสื่อที่อานได 
KOR  3101   ภาษาเกาหลี 5 3(3-0) 
   Korean 5 
   ศึกษาโครงสรางของประโยคในระดับสูง  คํายืมจากภาษาตางประเทศ  คําเลียน
เสียงธรรมชาติ  และภาษาเกาหลีสมัยใหม   เปนตน 
 
KOR  3102   ภาษาเกาหลี 6 3(3-0) 
   Korean 6 
   ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ซับซอนเพิ่มขึ้น และนํามาประยุกตใชในการฟง 
พูด อาน เขียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 
KOR  3201   การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 5 3(3-0) 
  Korean Listening-Speaking 5 
  ฝกทักษะการฟงและการพดูแสดงความคิดเห็น  การพดูในที่ประชุม    การพูดในที่
ชุมชน   การเปนพิธีกร    
 
KOR  3202   การฟง-การพดูภาษาเกาหลี 6 3(3-0) 
              Korean Listening-Speaking 6 
    ฝกทักษะการฟงและการพูด การกลาวสุนทรพจน การพุดเสนอผลงานทางวิชาการ  
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวขอที่ยาก  และการโตวาที  
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KOR  3301  การอานภาษาเกาหลี 3 3(3-0) 
              Korean Reading 3 
    ฝกอานขอความหรือบทความที่มีรูปประโยคและเนื้อหาในระดับยาก และซับซอน
ยิ่งขึ้น  ฝกการอานตีความ  และสามารถวิเคราะห วิจารณความคิด วิธีการเขียนของผูเขียน  ตลอดจน
แสดงทัศนคติตอเร่ืองที่อานได 
 
 
 
 
 
KOR  3401  การเขียนภาษาเกาหลี 3 3(3-0) 
             Korean Writing 3 
    ฝกเขียนระดับยากไดแก ประโยคที่ซับซอน ขอความขนาดยาว ยอความเรียงความ
โดยใชไวยากรณและถอยคําที่เหมาะสมกับเนื้อหา  
 
KOR  3501  นิทานพื้นบานเกาหลี 3(3-0) 
                    Korean Folklore 
    ศึกษานิทานพื้นบานเกาหลีที่มีช่ือเสียง และวิเคราะหแนวคิดดั้งเดิมของชาวเกาหลี
ที่ปรากฏอยูในนิทานพื้นบานเกาหลี 
 
KOR  3502 เร่ืองสั้นและนวนิยายเกาหล ี 3(3-0) 
             Korean Short Stories and Novels 
    อานเรื่องสั้น และนวนิยายของนักเขียนเกาหลีที่มีช่ือเสียง เพื่อใหเขาใจชีวิตความ
เปนอยู สภาพสังคม และแนวคิดของชาวเกาหลี รวมทั้งถายทอดเรื่องราวที่อานได 
 
KOR  3601   การแปลภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
              Korean Translation 1 
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    ศึกษาหลักการแปลเบื้องตน  ฝกแปลประโยคจากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทย  และ
จากภาษาไทยเปนภาษาเกาหลี  ฝกแกปญหาในการใชสํานวนภาษาทีแ่ตกตางกันระหวางภาษาไทย
กับภาษาเกาหลี 
 
KOR  3602   การแปลภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
  Korean Translation 2 
    ฝกทักษะการแปลประโยคที่มีโครงสรางซับซอน    ทั้งจากภาษาเกาหลีเปน
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาเกาหลี เนนความถูกตองและสละสลวย 
 
 
 
 
 
KOR  3603   ภาษาเกาหลีธุรกิจ 1  3(3-0) 
  Business Korean 1 
    ศึกษาภาษาเกาหลีที่ใชในการสื่อสารในวงการธุรกิจ โครงสรางในเชิงธุรกิจ         
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ   การทําเอกสาร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานธุรกิจ  ตลอดจนศึกษามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจเกาหลี 
          
KOR  3604  ภาษาเกาหลีธุรกิจ 2 3(3-0) 
              Business Korean 2 
    ศึกษาภาษาเกาหลีที่ใชในการสื่อสารในวงธุรกิจ งานเลขานุการ  การติดตอ
ประสานงาน การนัดหมายธุรกิจ  การติดตอธุรกิจระหวางประเทศ  การสนทนาทางธุรกิจ             
การเขียนรายงานทางธุรกิจ  และการทําสัญญาทางธุรกิจ 
 
KOR  3605  ภาษาเกาหลีเพือ่การทองเที่ยว 1  3(3-0) 
              Korean for Tourism 1 
  ฝกทักษะการใชภาษาในการบริการการทองเที่ยวโดยจัดสถานการณจําลองใน     
การปฏิบัติงาน เชน  การตอนรับที่สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา  อีกทั้งฝกใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย 
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KOR  3606  ภาษาเกาหลีเพือ่การทองเที่ยว 2 3(3-0) 
              Korean for Tourism 2 
    ฝกปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวในสถานที่และสถานการณจริง เชน   สถานบริการ  
สถานทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว    ฝกกลวิธีการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกสําหรับนักทองเที่ยวชาว
เกาหลี 
 
KOR  3607  ภาษาเกาหลีเพือ่การโรงแรม  3(3-0) 
              Korean for Hotel 1 
    ศึกษาภาษาเกาหลีที่ใชในการใหบริการในโรงแรมและที่พัก การใชภาษาใน       
การแกปญหาในแตละสถานการณ  ตลอดจนการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 
 
KOR  3608 เพลงและภาพยนตรเกาหล ี 3(3-0) 
              Korean Song and Movies 
     ศึกษาสํานวนภาษาที่ปรากฏในเพลงและภาพยนตรเกาหลี ฝกจับใจความสําคัญ 
ตลอดจนศึกษาแนวคิดของชาวเกาหลีที่แฝงมากับเพลงและภาพยนตร   
             
KOR  3609  ภาษาเกาหลีในงานสื่อสารมวลชน 3(3-0) 
              Korean  in  Mass  Media 
    ศึกษาสํานวนภาษาที่ปรากฏในงานสื่อสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ เชน ส่ิงพิมพ 
โทรทัศน  วิทยุ และ อินเทอรเน็ต  เปนตน 
 
KOR  3610   การแปลแบบลามภาษาเกาหลี 1 3(3-0) 
  Korean Interpretation 1 
    ศึกษาหลักการแปลแบบลาม ฝกเปนการลามแบบเตรียมลวงหนาและแบบไมได
เตรียมลวงหนา  ทั้งจากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาเกาหลีโดยเนนการใช
ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา    
 
KOR  4301  การอานภาษาเกาหลีเชิงวิชาการ  3(3-0) 
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              Korean Reading for Academic Purposes 
    ฝกอานบทความ  ส่ิงพิมพ รายงาน วารสารทางวิชาการ เนนศึกษาคําศัพทสํานวน
และรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ อีกทั้งสรุปสาระสําคัญของเรื่อง และ    การเรียบเรียงลําดับ
ความคิด      
 
KOR  4401  การเขียนภาษาเกาหลีเชิงวิชาการ 3(3-0) 
              Korean Writing for Academic Purposes 
    ศึกษาหลักการเขียน   การใชคํา และสํานวนตางๆในการเขียนเชิงวิชาการ  ฝกเขียน
บทความทางวชิาการ    และรายงานทางวชิาการในรูปแบบที่ถูกตอง  
 
 
 
 
KOR  4601  ภาษาเกาหลีเพือ่การอุตสาหกรรม 3(3-0) 
              Korean   for  Industry 
    ฝกทักษะการใชภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในการอุตสาหกรรม    ศึกษาคําศัพท 
สํานวนภาษาเฉพาะดาน  ภาษาเทคนิคในการอุตสาหกรรม   ฝกการแปลแบบลามในการ
อุตสาหกรรม 
 
KOR  4602   การแปลแบบลามภาษาเกาหลี 2 3(3-0) 
              Korean Interpretation 2 
    ฝกเก็บรายละเอียดจากเรื่องที่ฟงแลวสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบสํานวนภาษาในภาษาไทยและภาษาเกาหลีไดอยางเหมาะสม   
 
KOR  4902   สัมมนาภาษาเกาหลี 3(3-0) 
              Korean Seminar 
    ฝกการฟง และการพูดในการสัมมนาทางวิชาการโดยใชภาษาเกาหลี         การคิด
วิเคราะหปญหา   แลกเปล่ียนทัศนะเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในดานตาง ๆ  เชน   สังคม  การเมือง  
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เปนตน  
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KOR  4903  การศึกษาอิสระ 3(250) 
              Independent Study  
   ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเกาหลีศึกษาในหัวขอตามความสนใจของผูเรียนโดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ    ภาคนิพนธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
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ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
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สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
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MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
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การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
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ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
KOR   3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาเกาหลี    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Korean Language   
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาเกาหลี เนนการพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพที่ใชภาษาเกาหลี โดยฝกในสถานการณจําลอง  
 
KOR   4801  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาเกาหลี    5(350) 
  Field Experience in Korean Language    
  จัดใหนักศกึษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาเกาหลีในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการที่มีการใชภาษาเกาหลีภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก  และผูบริหารกิจการ 
 

 


