ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
(3 หน่วยกิต)
GE 008 Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพ การประเมินสุขภาพ
ตนเองและคนใกล้ตวั การออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
จิตและการจัดการทางอารมณ์ อาหารและยาที่มีผลต่อสุขภาพ การ
แพทย์ทางเลือก ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ และโรค
อุบัติใหม่

หมวดวิชาสหกิจศึกษา
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
(3 หน่วยกิต)
CO 301 Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจระบบสหกิจศึกษา และการ
เตรียมความพร้อมในการทำ�งาน เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ อาทิ การ
เตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้า
รับการสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะในการสือ่ สาร ทัง้ ในรูปแบบการสือ่ สาร
ระหว่าง Generation และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึง
การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นทักษะการทำ�งานเป็นทีม
อย่างสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรทีแ่ ตกต่าง มีจติ วิทยาในการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณ์และปรับตัวได้ การมี         
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำ�เสนอ และ   
ข้อควรปฏิบตั ิในระหว่างปฏิบตั งิ าน และความปลอดภัยในสถานประกอบ
การ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หมวดวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จอก. 001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำ�วัน (3 หน่วยกิต)
CEN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์แบบ
พื้นฐาน รวมทั้งการแนะนำ�ตัวเอง การบรรยายกิจวัตรประจำ�วัน การ
ถามและตอบคำ�ถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวและเรื่องง่ายๆ
จอก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
(3 หน่วยกิต)
CEN 002 English for Social Communication
วิชานีม้ งุ่ เน้นเรือ่ งการใช้ประโยคและสำ�นวนที่ใช้บอ่ ยๆ เกีย่ ว
กับการมีปฏิสมั พันธ์ทางด้านสังคม การแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมของบุคคลอื่น   
จอก. 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล (3 หน่วยกิต)
CEN 003 English for Global Communication
วิ ช านี้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ บ รรยายถึ ง รายละเอี ย ด
ประสบการณ์อย่างคล่องแคล่ว และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับชีวติ ความ
เป็นอยู่ การทำ�งาน และหัวข้ออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณ์ที่ซับ
ซ้อนมากขึ้น
จศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
(3 หน่วยกิต)
CGE 001 Thinking Skills for Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือก
เครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน การเรียน
และการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี 567

จศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
(3 หน่วยกิต)
CGE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึ ก ษาคุ ณ ลั กษณะที่ดีข องความเป็นพลเมือ งในระบอบ
ประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิผู้อื่น การ
เคารพความแตกต่าง และการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้จาก
ข้อมูลข่าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และแก้ปัญหาต่างๆ ที่
มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตได้ตามศักยภาพ  เพื่อให้นักศึกษาพร้อม
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
จศท. 003 การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผูป้ ระกอบการ (3 หน่วยกิต)
CGE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ สำ � คั ญ ในการสร้ า งจิ ต
วิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิดแบบเจ้าของ ประกอบ
ด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักแสวงหาโอกาสในการทำ�ธุรกิจ มี
ความกล้าตัดสินใจ มีความเป็นผูน้ � 
ำ รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถ
ทำ�งานเป็นทีม ศึกษาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผูป้ ระกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
CGE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านต่างๆ ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการดำ�เนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการ
ใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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จศท. 005 ทักษะการเป็นผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์
(3 หน่วยกิต)
CGE 005 Creative Leadership Skills
ศึ ก ษาและพั ฒ นาทั ก ษะความเป็ น ผู้ นำ � เชิ ง สร้ า งสรรค์
ลักษณะการเป็นผู้นำ�ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำ�ที่สามารถนำ�
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปัญหาด้วยกระบวนการ
เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำ�วัน รวมถึงการ
ทำ�งานในอนาคตซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในองค์กร
จศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
(3 หน่วยกิต)
CGE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความ
สัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
จศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิต
(3 หน่วยกิต)
CGE 007 Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตและสังคม ทำ�ให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และเข้าใจเรื่องความหลาก
หลายทางรสนิยม มีแนวโน้มจะพัฒนามุมมองเรือ่ งรสนิยมและความงาม
ให้เปิดกว้างขึ้น ส่งผลให้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการชมงาน ประเภท
ศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
จศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
(3 หน่วยกิต)
CGE 008 Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพ การประเมินสุขภาพ
ตนเองและคนใกล้ตวั การออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
จิตและการจัดการทางอารมณ์ อาหารและยาที่มีผลต่อสุขภาพ การ
แพทย์ทางเลือก ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ และโรค
อุบัติใหม่

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
จธภ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับต้น
(3 หน่วยกิต)
CBL 111 Elementary Chinese for Communication
ศึกษาคำ�ศัพท์ภาษาจีน 600 คำ� วลีและโครงสร้างภาษาจีน
ระดับต้น ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และรูปประโยคพื้นฐาน บท
สนทนาในบริบทของชีวิตประจำ�วัน
จธภ. 212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
(3 หน่วยกิต)
CBL 212 Intermediate Chinese for Communication
ศึกษาคำ�ศัพท์ภาษาจีน 900 คำ� วลีและโครงสร้างภาษาจีน
ระดับกลาง  ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และรูปประโยคที่ซับซ้อน
ขึ้น บทสนทนาในบริบทอาชีพการงาน ฝึกฝนการจับใจความสำ�คัญและ
แสดงทัศนคติในสถานการณ์ต่างๆ
		
จธภ. 213 ภาษาจีนธุรกิจระดับต้น
(3 หน่วยกิต)
CBL 213 Elementary Business Chinese
ศึกษาคำ�ศัพท์ภาษาจีน 1200 คำ�  วลีและโครงสร้างภาษา
จีนธุรกิจ ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์การสื่อสารเชิง
ธุรกิจระดับต้น
		
จธภ. 314 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง
(3 หน่วยกิต)
CBL 314 Intermediate Business Chinese
ศึกษาคำ�ศัพท์ภาษาจีน 1850 คำ� วลี และโครงสร้างภาษา
จีนระดับกลาง ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์การสือ่ สาร
เชิงธุรกิจที่หลากหลาย
จธภ. 315 ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง
(3 หน่วยกิต)
CBL 315 Advanced Business Chinese
ศึกษาคำ�ศัพท์ภาษาจีน 2500 คำ� วลี และโครงสร้างภาษา
จีนระดับสูง ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์การเจรจา
ต่อรอง และการอภิปรายเชิงธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อน

จธภ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับต้น
(3 หน่วยกิต)
CBL 121 Elementary Chinese Listening and Speaking
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนระดับต้น การออกเสียง
คำ�ศัพท์ ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็น ในชีวิต
ประจำ�วัน		
จธภ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง (3 หน่วยกิต)
CBL 222 Intermediate Chinese Listening and Speaking
ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง เพื่อ
การอภิปรายในหัวข้อที่หลากหลาย
จธภ. 131 การอ่านภาษาจีนระดับต้น
(3 หน่วยกิต)
CBL 131 Elementary Chinese Reading
เรียนรู้เทคนิคการอ่าน และฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาจีน
ระดับต้น
จธภ. 232 การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
(3 หน่วยกิต)
CBL 232 Intermediate Chinese Reading
เรียนรูเ้ ทคนิคและฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนเพือ่ จับใจความ
และสรุปสาระสำ�คัญจากบทความที่หลากหลาย
จธภ. 241 การเขียนภาษาจีนระดับต้น
(3 หน่วยกิต)
CBL 241 Elementary Chinese Writing
ศึกษารูปแบบการเขียน ย่อหน้าและความเรียงภาษาจีน
อย่างสั้นในสถานการณ์ชีวิตประจำ�วัน
				
จธภ. 161 วัฒนธรรมจีน
(3 หน่วยกิต)
CBL 161 Chinese Culture
ศึ ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม วรรณคดี ภู มิ ปั ญ ญา วิ ถี ชี วิ ต  
เทศกาล ประเพณี ความเชื่อ และอาหารท้องถิ่นประเทศจีน
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จธภ. 262 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
(3 หน่วยกิต)
CBL 262 Chinese Linguistics
ศึกษาอักษรจีน ระบบเสียง รูปแบบโครงสร้าง ประเภทของ
คำ�  ประโยคในภาษาจีน การวิเคราะห์หน้าที่ของโครงสร้างประโยคใน
ภาษาจีน
		
จธภ. 263 ความรู้ทั่วไปประเทศจีน
(3 หน่วยกิต)
CBL 263 Overview of China
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาษาจี น ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของจีน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ
จธภ. 223 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล (3 หน่วยกิต)
CBL 223 Effective Chinese Listening and Speaking
ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในบทสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในสถานการณ์ที่แตก
ต่าง
จธภ. 233 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
(3 หน่วยกิต)
CBL 233 Critical Chinese Reading
ฝึกทักษะการอ่านและการวิเคราะห์จากบทความภาษาจีน
และสื่อต่างๆ
จธภ. 242 การเขียนภาษาจีนระดับกลาง
(3 หน่วยกิต)
CBL 242 Intermediate Chinese Writing
ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบการเขียนความเรียงภาษา
จีน การนำ�เสนอความคิดเห็นผ่านการเขียนบทความ
จธภ. 343 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
(3 หน่วยกิต)
CBL 343 Business Chinese Writing
ศึกษาวิธีและรูปแบบการเขียนเชิงธุรกิจเพื่อจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ ฝึกฝนทักษะการเขียนคำ�กล่าวต้อนรับ คำ�กล่าวลา คำ�กล่าว
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อวยพร คำ�กล่าวขอบคุณ สุนทรพจน์ ประกาศประเภทต่างๆ รวมถึง
การเขียนโต้ตอบเชิงธุรกิจในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การจองซือ้ ขาย การ
ชี้แจง การนัดหมาย การยกเลิกข้อตกลง โดยผ่านสื่อเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ในปัจจุบัน
จธภ. 364 ภาษาจีนปริทัศน์
(3 หน่วยกิต)
CBL 364 Chinese Review
               ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน ผลงานคัดสรร
คำ�ศัพท์ โครสร้างรูปประโยค ลีลาการเขียนของภาษาจีนปัจจุบัน ภาษา
จีนโบราณ เป็นต้น
จธภ. 365 วัฒนธรรมการค้าจีน
(3 หน่วยกิต)
CBL 365 Chinese Business Culture
ศึกษาวัฒนธรรมทางด้านธุรกิจการค้าไทย-จีนในบริบท
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรมทางสินค้า วัฒนธรรมทางการตลาด วัฒนธรรม
ในการจัดการองค์กร วัฒนธรรมในการติดต่อค้าขายกับชาวจีน และ
ประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
จธภ. 451 การแปลและการล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
CBL 451 Chinese Translation and Interpretation for business
ศึกษาเทคนิค ทักษะการแปลและการล่าม ฝึกฝนการแปล
ไทย-จีน จีน-ไทย การแปลเชิงธุรกิจ
จธภ. 271 ข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคจีน
(3 หน่วยกิต)
CBL 271 Chinese Consumer Insights
ศึ ก ษาพฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภคชาวจี น ในเเต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวจีน โดยผ่านการเรียนรูจ้ ากสือ่ บทความภาษา
จีนต่างๆ

จธภ. 372 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
(3 หน่วยกิต)
CBL 372 Introduction to Business
ศึกษาความหมาย ความสำ�คัญของธุรกิจ ประเภท รูปแบบ
ขององค์กร การบริหารจัดการทั่วไป จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กฎ
ระเบียบในการทำ�ธุรกิจระหว่างไทย-จีนเบื้องต้น
จธภ. 373 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล
(3 หน่วยกิต)
CBL 373 China Digital Content Marketing
ศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเนือ้ หาประเภทต่างๆ การทำ�การ
ตลาดโดยเนื้อหาที่อาศัยสื่อกลางอิเล็กทรอนิคส์

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก

วิชาเอกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
จธก. 380 การตลาด
(3 หน่วยกิต)
CBI 380 Marketing
ศึกษาเเนวคิดทางการตลาด ทฤษฎีทางการตลาด ส่วน
ประสมการตลาด เป็นต้น ฝึกฝนการวางแผนและเขียนเนื้อหาเพื่อการ
ตลาดจีน
จธก. 381 กลยุทธ์การตลาดจีนในตลาดโลก
(3 หน่วยกิต)
CBI 381 China Market Strategy in Global Market
ศึกษาข้อมูลการตลาดการค้าของจีนและของโลก ศึกษาเเนว
ทางการจัดทำ�กลยุทธ์ทางการค้าที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
บทบาทการตลาดจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลก
จธก. 382 ภาษาจีนเพื่อการบริหารงานลูกค้า
(3 หน่วยกิต)
CBI 382 Chinese for Account Executive
ศึกษาบทบาทของผู้บริหารงานลูกค้าในการประสานงาน
ระหว่างลูกค้ากับองค์กร การต้อนรับ การจัดงานประชุม งานเลี้ยง การ
สรุปงานลูกค้า การจัดการด้านเอกสาร การควบคุมงบประมาณ การนำ�
เสนองานเเละรายงานความคืบหน้าของงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การตรวจงาน ควบคุมคุณภาพงาน การบริหารจัดการทรัพยากรเวลา

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อสร้างความ
ประทับใจในงานลูกค้า เป็นต้น
จธก. 383 ภาษาจีนเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
CBI 383 Chinese for Business Negotiation
ศึกษาภาษาจีน  วัฒนธรรม มารยาทและเทคนิคที่ใช้เจรจา
ต่อรองทางธุรกิจการค้า วิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง และเสนอ
แนะเเนวทางการเเก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา
จธก. 384  การอ่านข่าวเศรษฐกิจ
(3 หน่วยกิต)
CBI 384  Economic News Reading
ฝึกทักษะและกลวิธกี ารอ่านเพือ่ ศึกษาความเคลือ่ นไหวและ
วิเคราะห์บทความที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจากสื่อต่างๆ ของจีน
จธก. 385 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำ�นักงาน
CBI 385 Chinese for Office Communication
(3 หน่วยกิต)
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในสำ�นักงาน รูปแบบการเขียนจดหมาย
ประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายลา การเขียนรายงานการประชุม
กำ�หนดตารางงาน การอบรมพนักงาน ตลอดจนการเขียนหนังสือแนะนำ�
ตนเองเพื่อสมัครงาน
จธก. 386 ภาษาจีนเพื่อการนำ�เสนอ
(3 หน่วยกิต)
CBI 386 Chinese for Presentation
ศึกษาหลักการและบูรณาการทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ใน
การนำ�เสนอข้อมูล แผนงาน โครงการ โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
จธก. 480 กระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศจีน (3 หน่วยกิต)
CBI 480 China International Trade Process
ศึกษาความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการ
ทางการค้า ข้อตกลงเเละเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศนานาชาติ
การทำ�สัญญา การสัง่ ซือ้ บรรจุภณั ฑ์ การชำ�ระเงิน การขนส่ง การประกัน
การขนส่งและการส่งออกนำ�เข้า เเละเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนิน
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น      
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จธก. 481 ภาษาจีนเพือ่ การจัดการอุปทานและการจัดซือ้ (3 หน่วยกิต)
CBI 481 Chinese for Purchasing and Supply Management
ศึกษาภาษาจีน รูปแบบกระบวนการ การจัดซื้อ ประเภท
ช่องทางการตลาด  การหาแหล่งซื้อและคัดเลือกคู่ค้า การเจรจาต่อรอง
ราคา การกำ�หนดเงือ่ นไขให้ตรงกับความต้องการ การติดตามการจัดส่ง
สินค้า และการติดตามการชำ�ระเงินเป็นต้น
จธก. 482 การค้าและการลงทุนในจีน
(3 หน่วยกิต)
CBI 482 Trade and Investment in China
ศึกษาระเบียบการค้า กฎหมาย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องการกับ
ลงทุนในประเทศจีน รูปแบบธุรกิจของประเทศจีน ขั้นตอนการจัดตั้ง
บริษัท ระบบภาษี สัญญาว่าจ้างแรงงาน เป็นต้น
จธก. 483 การปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศกับจีน (3 หน่วยกิต)
CBI 483 Practical China International Trade
ศึกษาภาษาจีนเเละการปฏิบตั กิ ารดำ�เนินงานในสถานการณ์
จริงจากธุรกิจระหว่างประเทศต้นเเบบในประเด็นต่างๆ เช่น การกำ�หนด
ราคา การสำ�รวจการตลาด การสั่งจองผลิตภัณฑ์ การทำ�สัญญาธุรกิจ
ระเบียบการสั่งจ่ายและการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น
จธก. 484 สัมมนาธุรกิจจีน
(3 หน่วยกิต)
CBI 484 Seminar in Chinese Business
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบนั เกีย่ วกับธุรกิจการค้า
จีน ผ่านผลงานที่ได้จากการศึกษาในหน่วยงาน ประเมินจุดเเข็งจุดอ่อน
ปัญหาเเละโอกาสของธุรกิจ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ การประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อใช้ในการเสนอเเนะ การพัฒนา และการเเก้ไขปัญหาในงาน
อาชีพ
จธก. 485  การปฏิบัติการสารสนเทศคอมพิวเตอร์จีน
CBI 485 Chinese Computer Information Operation
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำ�เร็จรูป และ
อินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
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จธก. 486 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
CBI 486   Human Resource Management
ศึกษาทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในเรือ่ งการรับสมัครเข้าทำ�งาน การจ้างพนักงาน การปรับตัวสำ�หรับการ
ทำ�งานต่างถิ่น รวมถึงกรณีศึกษาในบริษัทที่ประสบความสำ�เร็จในด้าน
การบริการจัดการบุคคล โดยใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน
วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยว
จธท. 380 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
และบริการ
CBT 380 Introduction to Tourism and Hospitality
ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท และโครงสร้างของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงศึกษาความหมาย
และความรูข้ นั้ พืน้ ฐานของการจัดการการเทีย่ ว ผูเ้ รียนเข้าใจลักษณะการ
ทำ�งานและความสัมพันธ์ของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
จธท. 381 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย-จีน
(3 หน่วยกิต)
CBT 381 Tourism Resources in Thailand and China
ศึกษาข้อมูลการท่องเทีย่ วของประเทศไทย-จีน จุดเด่นของ
แต่ละภูมิภาค รวมถึงฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ เรียนรู้วิธีการดำ�เนิน
เอกสารการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยและจีน เป็นต้น
จธท. 382 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
(3 หน่วยกิต)
สำ�หรับลูกค้าจีน
CBT 382 Tourism and Hospitality Marketing for Chinese
Customer
ศึกษาประเภทและลักษณะของตลาดท่องเที่ยว สำ�รวจและ
วางแผนการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการกำ�หนด
ราคาของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เป็นต้น

จธท. 383 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
และธุรกิจบริการ
CBT 383 Tourism Industry and Hospitality Business
Management
ศึกษาวิธีการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ขนส่ง
จธท. 384 หลักการนำ�เที่ยวและการปฏิบัติ
(3 หน่วยกิต)
CBT 384 Tour Guide Principles and Practices
ศึกษาและฝึกฝนการเป็นมัคคุเทศก์ เรียนรู้ข้อปฏิบัติต่างๆ
ของงานมัคคุเทศก์ รวมถึงข้อปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสายอาชีพ
จธท. 385 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
(3 หน่วยกิต)
CBT 385 Chinese for Tour Guide
ศึกษาภาษาจีนเพือ่ การแนะนำ�บรรยาย การนำ�เทีย่ วและนำ�
ชม ในหัวข้อเกี่ยวกับสถานที่สำ�คัญ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี เทศกาล  
จธท. 386 ภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมท้องถิ่นจีน (3 หน่วยกิต)
CBT 386 Geography of China and Chinese Local Industry
ศึกษาภูมศิ าสตร์ของประเทศจีน ตำ�แหน่งทีต่ งั้ ภูมปิ ระเทศ
ภูมอิ ากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงข้อมูลจำ�เพาะเชิงธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ในเมืองสำ�คัญต่างๆ ของประเทศจีน
จธท. 387 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(3 หน่วยกิต)
CBT 387 Cross-Culture Communication
ศึกษาหลักการในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและความแตก
ต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ทั้งด้านภาษาและอวัจนภาษา
ขนบธรรมเนียม ทัศนคติ และการปรับตัวในสภาวการณ์เข้าสูว่ ฒ
ั นธรรม
ใหม่

จธท. 388 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
CBT 388 Chinese for Practical Public Relations
ศึกษาการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์   การ
โฆษณาสินค้าและบริการ การให้ขอ้ มูลในท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า
สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงงานพิธีกร
จธท. 389 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการบิน (3 หน่วยกิต)
CBT 389 Chinese for Airline Business Service
               ศึกษาการใช้ภาษา คำ�ศัพท์เฉพาะ และบทสนทนาภาษา
จีน เพื่อการบริการในธุรกิจการบิน ทั้งในส่วนพนักงานภาคพื้นดินและ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงความรู้ด้านการบริการในธุรกิจ
การบิน
จธท. 480 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
CBT 480 Transportation for Tourism
ศึกษาการขนส่งผู้โดยสารทางบก ทางน้ำ�  และทางอากาศ
เรียนรู้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้
โดยสาร รวมถึงเส้นทางการขนส่งที่สำ�คัญ ยานพาหนะที่ให้บริการใน
ประเทศจีนและไทย
จธท. 481 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวกับความเป็น (3 หน่วยกิต)
ผู้ประกอบการ
CBT 481 Tourism Economic and Entrepreneurship
ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ
จธท. 482 การวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์
(3 หน่วยกิต)
การท่องเที่ยวสำ�หรับลูกค้าจีน
CBT 482 Tourism Product Planning and Design for  
Chinese Customer
ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เรียนรู้
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการออกแบบ จัดสร้างและโฆษณาขายรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจท่องเที่ยวสำ�หรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
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จธท. 483 การปฏิบัติการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
CBT 483 Travel Agency Operation
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดตั้งบริษัทนำ�เที่ยว ระเบียบ
การต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องและจำ�เป็นต่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
จธท. 484 สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย-จีน
(3 หน่วยกิต)
CBT 484 Seminar in Thailand and China Tourism Business
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบนั เกีย่ วกับธุรกิจการท่อง
เที่ยวไทย-จีน ผ่านผลงานที่ได้จากการศึกษาในหน่วยงาน ประเมินจุด
เเข็งจุดอ่อน ปัญหาเเละโอกาสของธุรกิจ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ การ
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการเสนอเเนะ การพัฒนา และการเเก้ไข
ปัญหาในงานอาชีพ
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