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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHN 1107 ภาษาจีนระดับตน 1
3(3-0)
Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องตนของตัวอักษรจีน
ฝกอานศัพท วลี ประโยคและขอความอยางงาย ศึกษาและฝกเขียนโครงสรางพื้นฐานของรูป
ประโยคที่สั้นและงาย ตลอดจนศึกษาและฝกการใชพจนานุกรมจีน – ไทย และ ไทย - จีน
CHN 1108 ภาษาจีนระดับตน 2
3(3-0)
Basic Chinese 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อานและเขียน ฝกการอานศัพท วลี ที่ยากขึ้น อาน
ประโยคและขอความที่ยาวขึ้น เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง ศึกษาลักษณะโครงสรางของ
รูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เนนเรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลางให
ไดมาตรฐาน
CHN 1109 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
Sound System of Chinese

3(2-2)
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ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางทั้งหนว ยเสีย งพยัญชนะ สระ และวรรณยุ ก ต
วิเคราะหปญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝกออกเสียง
ภาษาจีนกลางที่เปนปญหาสําหรับผูเรียนชาวไทย และแกไขการออกเสียงใหถูกตอง

CHN 1201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเรื่อง การอธิบายอยางงาย ฝกสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
CHN 1202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 2
ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและพูดภาษาจีนตอเนื่องจากการฟงและพูด1
ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอที่กําหนด ฝกพูดในกลุม ฝกพูดในหัวขอที่
กําหนดในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสามารถและทักษะในการฟงและการพูดยิ่งขึ้น
CHN 2101 ภาษาจีนระดับตน 3
3(3-0)
Basic Chinese 3
ศึกษาการใชคําและหนาที่ของคํา ความสัมพันธของคําตาง ๆ ในวลีและประโยค
อยางงาย เพื่อใหสามารถเรียบเรียงขอความ ทั้งในการพูดและการเขียน ไดอยางถูกตองตามหลัก
ภาษาและความนิยม
CHN 2102 ภาษาจีนระดับตน 4
3(3-0)
Basic Chinese 4
ศึกษาวลีและหนาที่ของวลีประโยค ศึกษารูปแบบประโยคตาง ๆ เพื่อสามารถ
เรียบเรียงขอความทั้งในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตองตามหลัก ภาษาและความนิยม
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CHN 2301 การอานภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Reading 1
ฝกอานงานเขียนขนาดสั้นประเภทตาง ๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย
เรียงความอยางงาย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝกความเร็วในการอานโดยจับใจความสําคัญ
และวัตถุประสงคของผูเขียนได

CHN 2302 การอานภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Reading 2
ฝ ก ความเร็ ว ในการอ า นงานเขี ย นประเภทต า ง ๆ ที่ ย ากและยาวขึ้ น เช น
การบรรยาย เรียงความ บทความ สามารถจับใจความไดดียิ่งขึ้น และเขียนสรุปเนื้อหาของบทที่
อานและยอเรื่องบทอานนั้น ๆ ได
CHN 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Chinese 1
ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้น โดยเนน
การวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาสื่อสารความหมายไดถูกตองรวดเร็ว กะทัดรัด และ
ศึกษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบัน
CHN 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Chinese 2
ฝกการฟง พูด อาน เขียน ในรูปแบบตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนยิ่งขึ้น โดยเนน
ความเขาใจ และทัก ษะในการการใช ภ าษาที่ ก ะทัด รั ด และสละสลวยได ถูก ต อ งกับ เนื้อ หาและ
ความคิด
CHN 3103 หลักภาษาจีน
Chinese Grammar

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะหชนิด ความหมายและ
หนาที่ของหนวยคํา ระบบการสรางคํา ระบบการใชคํา วิเคราะห รูปประโยคและฝกการเขียน
ประโยคภาษาจีน ใหถูกตองตามหลักภาษา
CHN 3301 การอานหนังสือพิมพภาษาจีน 1
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 1
ฝกการอานขาวและบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ เชน ขาวทั่วไปทั้งในประเทศ
และตางประเทศ บทความเชิงวิจารณ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ โดยเนนการเขาใจ
ศัพท สํานวนที่ใชในภาษาหนังสือพิมพ
CHN 3401 การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Writing 1
ฝกเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เชน จดหมายสวนตัว บันทึก
ประจําวัน เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ ที่เรียนแลวมาสื่อความหมายของตนใหผูอื่นทราบได
CHN 3501 วัฒนธรรมจีน
3(3-0)
Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ คานิยม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และมรรยาทของจีนโดยสังเขป
CHN 3502 วรรณคดีจีน 1
3(3-0)
Chinese Literature 1
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่สําคัญของวรรณคดีจีน
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สําคัญในแตละสมัย
CHN 3601 การแปลภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Translations 1
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารแปลภาษาไทยให เ ป น ภาษาจี น และภาษาจี น ให เ ป น
ภาษาไทย ตั้งแตการแปลประโยคจนถึงการแปลขอความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้น
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CHN 4101 ภาษาจีนระดับสูง
3(3-0)
ศึกษางานเขียนตาง ๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก ยอความ ขยายความ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอาน ไดพบ ไดเห็น และไดฟง เพื่อใหสามารถจับใจความหลัก
และพลความได
CHN 4301 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0)
Classical Chinese
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เพื่อใหเขาใจลักษณะโครงสรางไวยกรณ
และ ความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชคําคัพทและ หลักภาษา ระหวางภาษาจีน
โบราณกับภาษาจีนปจจุบัน
CHN 4505 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0)
Introduction to China
ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจการคา ประชากร การเมืองการปกครอง และ
ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศจี น รวมทั้ ง ชนชาติ ศาสนา
การศึกษาของจีนโดยสังเขป
เลือก
กลุมยอยที่ 1
CHN 2201 การฟงและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 3
ศึกษาการฟงและการพูดตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 2 โดยเนนการฝก
ทักษะการฟงและการพูด โดยสามารถเลาเรื่องและสรุปได ฝกการฟงจากสื่อ เชน ขาว บทสนทนา
จากภาพยนตรและวีดีทัศน
CHN 2202 สนทนาภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Conversation
ฝกการสนทนาภาษาจีน โดยเนนการพูดปากเปลา และสําเนียงที่เปนมาตรฐาน
การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณและสภาพแวดลอม
CHN 2501 นิทานสุภาษิตจีน

3(3-0)
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Chinese Proverbial Tales
ศึ ก ษานิ ท านสุ ภ าษิ ต ที่ มี ชื่ อ ของจี น เน น คติ ธ รรมและปรั ช ญาชี วิ ต และรู จั ก ใช
สุภาษิตจีนไดอยางเหมาะสม
CHN 3302 การอานภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese Reading 3
อา นขอความประเภทต าง ๆ และวรรณกรรมรู ปแบบตาง ๆ ทั้งบั นเทิ งคดี และ
สารคดี โดยเนนการตีความและสามารถถายทอดความรูความเขาใจจากขอความที่อาน สามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจากเรื่องที่อาน และสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได
กลุมยอยที่ 2
CHN 3402 การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Writing 2
ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ บัตรอวยพร
ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝกใหสามารถนําคําศัพทตาง ๆ ที่เรียนแลวมาแสดงความ
ประสงคของตนไดถูกตองตามยุคสมัยและประเพณีนิยม
CHN 3503 ประวัติศาสตรจีน
3(3-0)
Chinese History
ศึกษาประวัติศาสตรของจีนและอายธรรมจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยสังเขป
โดยเนนเหตุการณและบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรจนี
CHN 3504 วรรณคดีจีน 2
3(3-0)
Chinese Literature 2
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่สําคัญของวรรณคดีจีน
ตั้งแตราชวงศถังจนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สําคัญในแตละสมัย
CHN 3505 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Callingraphy

3(3-0)
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ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของศิลปะการเขียนตัวหนังสือจีนตั้งแตสมัย
อักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยปจจุบัน เพื่อใหเขาใจโครงสรางตัวอักษรจีน และ
การเปลี่ยนแปลงในแตละยุคแตละสมัย ศึกษาทฤษฎีและฝกหัดลีลาการเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกัน
CHN 3602 การแปลภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Translation 2
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารในการแปลภาษาจี น เป น ภาษาไทย และภาษาไทยเป น
ภาษาจี น ฝ ก แปลขอความและบทความที่ ย ากขึ้น ฝ ก แปลบทความเอกสาร สุ น ทรพจน และ
จดหมายประเภทตาง ๆ

CHN 3701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0)
Chinese for Tourism
ฝกทักษะในดานการฟง และพูดในสํานวนที่ใชในการบริการ และแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม
ภัตตาคาร รานคา เปนตน
CHN 3702 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
3(3-0)
Chinese for Secretarial Science
ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอ สื่อสาร เชน
บันทึกการประชุม โทรศัพทที่ติดตอภายในและภายนอกบริษัท พรอมทั้งศึกษาศัพทและเทคนิค
และสํานวนที่จําเปนในงานเลขานุการ
CHN 3703 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(3-0)
Chinese for Hotel
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรมโดยใช
สถานการณจําลอง และฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งานลวงหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่
ระลึก เปนตน
CHN 3704 ภาษาจีนธุรกิจ

3(3-0)
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Business Chinese
ศึกษาภาษาจีนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลองและให
ความรูในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน
CHN 3705 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(3-0)
Chinese from Mass Communication
ศึกษาวิธีการและรูปแบบตลอดจนศึกษาศัพทเทคนิคและสํานวน การพูด อานและ
เขียนที่ใชในการสื่อสารของสื่อในรูปแบบตาง ๆ แผนโฆษณา ภาพยนตร สิ่งตีพิมพ วิทยุ โทรทัศน
และสามารถนํ าไปประยุกต ในการเขียนหรือพูดเพื่อนําเสนอในงานและสถานการณตาง ๆ ได
เหมาะสม
CHN 3901 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1
3(3-0)
Selective Reading Passages in Social Science 1
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศจี น ในแง ต า ง ๆ อาทิ ประวั ติ ศ าสตร
ภูมิศาสตร การเมือง และเศรษฐกิจ จากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร
CHN 3902 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 2
3(3-0)
Selective Reading Passages in Social Science 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CN 3901 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1 3(3-0)
ศึกษาวิเคราะหสถานการณประเทศจีนในปจจุบันและการสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเชีย จากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร
CHN 4302 การอานหนังสือพิมพภาษาจีน 2
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 2
ฝกการอานเชิงวิเคราะห และวิจารณขาว และบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ
โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ ผูเขียน
CHN 4401 การเขียนรายงานภาษาจีน
Chinese Report Writing

3(3-0)
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ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมายหัวขอเรื่อง วาง
โครงเรื่อง วิธีรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําที่มีน้ําหนัก การ
อางเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม
CHN 4501 เรื่องสั้นจีน
3(3-0)
Chinese Short Stories
ศึกษาเรื่องสั้นรวมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่องที่อานและสรุปได
CHN 4502 นวนิยายจีน
3(3-0)
Chinese Novels
ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศหมิง ชิง
และสมัยใหม
CHN 4503 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary and Modern Chinese Literature
ฝกทักษะและวิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัยของจีน
CHN 4601 การแปลภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese Translation 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CN 3603 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0)
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารแปลภาษาไทยให เ ป น ภาษาจี น และภาษาจี น ให เ ป น
ภาษาไทยในระดับสูงขึ้นจากการแปลภาษาจีน 2 โดยเนนการแปลบทคัดยอ เอกสารทางวิชาการ
เรื่องสั้น นวนิยาย บทประพันธ และเอกสารราชการ
2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
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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
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ
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 นโยบายการจัดสรรกําไร และเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
Personnel Finance

3(3-0)
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ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินได และการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน

MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมาย และการกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
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MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว

MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
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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
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1

3(3-0)
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ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
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
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
CHN 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
2(90)
Preparation for Professional Experience in Chinese
จัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง ในสถานประกอบการภาค
ธุรกิจ เชน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว สํานักงาน ฯลฯ กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
CHN 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
Full Time Professional Experience in Chinese

5(350)
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จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นภาษาจี น ในหน ว ยงาน สถาน
ประกอบการที่มีการใชภาษาจีน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก และผูบริหารกิจการ โดยจัด
ใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพ

