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หลกัสตูรแนะนําใหเ้รยีนของทีน่ ี ่
International Joint Programs  
Wuhan University ไดร้ว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงในตา่งประเทศโดย เปิดตวัโครงการฝึกอบรมดา้นฟิสกิส,์เคม,ี การแพทย,์ 
วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร,์ remote sensing, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร ์เป็นตน้เพือ่ใหค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีระสบการณ์ระดบั
นานาชาต,ิ มมุมอง และความสามารถในการแขง่ขนั หลกัสตูรตา่งๆนีทํ้าใหค้วามฝันของนักศกึษาในการเรยีนตอ่ตา่งประเทศเป็นจรงิ 

Majors 
 

Partners Cooperation Model 
and Teaching 
Language 

Degree Awarded Duration 

Science and Engineering, 
Economic, and 
Management 

Paris Institute of 
Technology 

4+2 or 3+2, 
French/English 

Bachelor Degree and Foreign 
Engineer Degree 

2 years 

Science and Engineering Polytech Group 3+1+1, 
French 

Bachelor Degree and Foreign 
Engineer Degree 

2 years 

Science and Engineering Ecole Centrale de 
Nantes 

3+1+1 Bachelor Degree and Foreign 
Engineer Degree 

2 years 

Economic and 
Management 

Neoma Business 
Schook 

3+1+1, 
English/French 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

2 years 

Physics University Claude 
Bernard Lyon 1 

2+2, 
French 

Bachelor Degree and Foreign 
Bachelor Degree 

2 years 

Physics University Claude 
Bernard Lyon 1 

1+1, 
English 

Master Degree and Foreign 
Master Degree 

1 year 

Math University de 
Besancon Franche 
Comte 

4+2, 
French 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

2 years 

Science and engineering University of Dundee 3+1+1, 
English 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

2 years 

Resource and 
Environmental Sciences, 
Geodesy and Geomatics 

University of 
Newcastle 

2+2, 
English 

Bachelor Degree and Foreign 
Bachelor Degree 

2 years 

Science and Engineering 
(half majors) 

University of 
Stuttgart 

1+5, 
German 

Bachelor Degree and Foreign 
Bachelor Degree 

5 years 
/2 years 

Geodesy and Geomatics, 
Remote Sensing and 
Information Engineering 

University of 
Stuttgart 

Undergraduates study 
master degree, 
English 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

 

Geodesy and Geomatics, 
Remote Sensing and 
Information Engineering 

Technische 
Universitat Munchen 

1+1+1, 
English 

Master Degree and Foreign 
Master Degree 

1 year or 
2 years 

Electrical Engineering Nanyang 
Technological 
University 

3.5+1.5, 
English 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

1.5 years 

Resource and 
Environmental Sciences, 
Remote Sensing and 
Information Engineering, 
Geodesy and Geomatics 

University of 
Waterloo 

2+2, 
English 

Bachelor Degree and Foreign 
Master Degree 

2 years 

Translation Macquarie University 1+1, 
English 

Master Degree and Foreign 
Master Degree 

1 year 

 
Bachelor’s degree 
Electronic and Computer Engineering 
ประเภทวชิา Science & Engineering 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 4 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา 
หลกัสตูร The Bachelor of Engineering ในสาขาวชิา Electronic and Computer Engineering เป็นหลกัสตูรทีเ่ป็นอสิระสําหรับ
นักศกึษาตา่งชาต ิใหก้บัผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรดีา้นวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ละรับ
รางวลัผูสํ้าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีน 
วชิาทีส่าํคญั: circuit analysis, Analog Circuit, digital logic circuits, signals and systems, Microcomputer Architecture 
วชิาหลกั: digital signal processing, Principles of Communication, Computer Communication Network, MCU Applications 
in Engineering, Electronic Systems Design. 



Software Engineering 
ประเภทวชิา Science & Engineering 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 4 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: คณะ School of Software ของ Wuhan University เป็นคณะซอฟทแ์วรแ์บบสาธติแหง่แรกของประเทศจนี 
ตัง้แตปี่ 2002 จัดวา่เป็นหนึง่ในคณะสาธติแหง่ชาตทิีอ่ทุศิตนเพือ่จัดหาผูท้ีม่คีวามสามารถทางสหวทิยาการในระดบัสงู คณะมกีารบรหิาร
จัดการอยา่งเป็นอสิระและไดใ้หค้วามสําคญักบัการศกึษานานาชาต ิคณะม ี4 ภาควชิาคอื ภาควชิา Software engineering，ภาควชิา 
Spatial Information & Digital Techniques, ภาควชิา Digital Arts และ ภาควชิา Department of Integrated circuit & 
Communication Software พรอ้มทัง้มสีถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร ์5 แหง่ คอื ISS experimental center, Research and Development 
center of ISS, Spatial Information & Digital engineering Center, International & Engineering education center และ Hubei 
software engineers and technical support platform ปัจจบุนัมหีลกัสตูรปรญิญาตร ี2 วชิา คอื software engineering และ Spatial 
Information & Digital Techniques, มหีลกัสตูรปรญิญาโท 3 วชิา คอื Software engineering , Service science และ Digital-
media และมหีลกัสตูรปรญิญาเอก 2 วชิา คอื Services science และ Digital-media และสาขาวชิายังไดรั้บรางวลั Second 
characteristic specialties construction จากกระทรวงศกึษาธกิารของจนีดว้ย 
 
โอกาสในการทํางาน: ขึน้อยูก่บัความตอ้งการในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ สาขาวชิานีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่การฝึกอบรมผู ้
ทีม่คีวามสามารถดา้นซอฟตแ์วรร์ะดบัสงูทีม่มีาตรฐานสากลและประสบการณ์การฝึกทีห่ลากหลาย ผูท้ีจ่บการศกึษาจะมคีณุสมบตัทิีด่ใีน
การออกแบบระบบการใชง้านและทดสอบซอฟตแ์วร ์พรอ้มทัง้จัดการโครงการซอฟตแ์วรไ์ดอ้ยา่งชาญฉลาด 
 
Economics 
ประเภทวชิา Economics & Management 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 4 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: สอนวชิาหลกัๆ คอื Economics, Finance, Insurance, International Economy and Trade 
 
โอกาสในการทํางาน: หลกัสตูรนีช้ว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจหลกัเศรษฐศาสตร ์ชว่ยใหเ้ขา้ใจการทํางานขัน้พืน้ฐานและกลไกของ
เศรษฐกจิสมัยใหม,่ การคา้และการเงนิ ทําใหนั้กศกึษาคุน้เคยกบัการประกอบวชิาชพีดา้นการคา้, การลงทนุและการเงนิ ชว่ยให ้
นักศกึษาเขา้ใจถงึการอภปิรายสาธารณะเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิ ซึง่ชว่ยในการกา้วสูก่ารจา้งงานในธรุกจิและการเงนิโดยตรง 
นักศกึษาทีสํ่าเร็จการศกึษาสามารถทํางานในธรุกจิและการเงนิได ้
 
Clinical Medicine (MBBS) 
ประเภทวชิา Medical 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 6 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: School of Medicine เป็นคณะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ Wuhan University ตัง้แตปี่ 1923 โดยเฉพาะ Clinical 
Medicine (MBBS) ทีม่หาวทิยาลยัมคีวามภมูใิจนําเสนออยา่งยิง่ ปัจจบุนัคณะนีม้นัีกศกึษามากกวา่ 5,100 คน แบง่เป็นนักศกึษา
ปรญิญาตร ี3,000 คน, นักศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี1,500 คน และ นักศกึษานานาชาต ิ600 คน ตลอดจนการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 
การสรา้งความรว่มมอืและสายสมัพันธก์บัโรงพยาบาลและสถาบนัการศกึษาใน America, Britain, France, Germany, Finland and 
Japan as well as Hong Kong และ Taiwan ทีน่ีม่สีาขาวชิาแพทยใ์หเ้ลอืกเรยีนมากมาย เชน่ Stomatology Medicine (หลกัสตูร 5 ปี
, 7 ปี, 8 ปี), Preventive Medicine, Medical Laboratory Sciences, Pharmaceutical Sciences, Nursing และ Clinical Medicine 
(หลกัสตูร 5 ปี, 6 ปี, 7 ปี และ 8 ปี) 
 
Clinical Medicine ของ Wuhan University จัดวา่เป็น "แบรนดค์ณุภาพระดบัปรญิญาตร"ี ในโรงเรยีนทางการแพทยข์อง
กระทรวงศกึษาธกิารของจนี คณะมศีนูยส์าธติการแพทยป์ระจํามณฑล 2 แหง่ ไดแ้ก ่Basic Medicine Experimental Teaching 
Center และ Clinical Skills Experimental Teaching Center 
 
Management 
ประเภทวชิา Economics & Management 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 4 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: สาขาวชิานีม้วีชิาใหเ้รยีนคอื Business Administration, Human Resources Management, Marketing, 
Accounting และ Financial Management นักศกึษาตอ้งเรยีนจบหลกัสตูรตัง้แต ่4 ถงึ 5 ปีและมจํีานวนหน่วยกติทีกํ่าหนดไว ้
 

โอกาสในการทํางาน: วชิานีช้ว่ยใหนั้กศกึษาสามารถบรหิารการจัดการ ชว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจงานพืน้ฐานและกลไกของการจัดการ
สมัยใหม ่ทําใหนั้กศกึษาคุน้เคยกบัการปฏบิตัวิชิาชพีในสาขานี ้มันทําหนา้ทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกบัการจา้งงานในธรุกจิ ทีจ่ะเตรยีม
นักศกึษาสําหรับการเรยีนระดบับณัฑติศกึษาในสาขาการจัดการธรุกจิ 
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Master’s degree 
 

International Law (LLM) 
ประเภทวชิา Law & Philosophy 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: หลกัสตูรบณัฑติศกึษาฉบบันีจั้ดทําขึน้สําหรับนักศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนีโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
ในชัน้เรยีนการสอนกฎหมายระหวา่งประเทศพรอ้มกบัสอนดว้ยภาษาจนี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิความสามารถทางกฎหมายระดบัสงู
และสหวทิยาการจากทั่วโลกตัง้แตส่องภาษาขึน้ไป รวมถงึทฤษฎพีืน้ฐานและความรูใ้นทกุสาขาวชิากฎหมายระหวา่งประเทศและเขา้ใจ
วฒันธรรมจนี 
 
วธิกีารเรยีนและระยะเวลาการสอน: โดยปกตแิลว้จะเป็นการเรยีนเต็มเวลา 2 ปี แตถ่า้นักเรยีนไดรั้บเครดติทีต่อ้งใชแ้ละผา่นการทํา
วทิยานพินธ ์สามารถสมัครเรยีนกอ่นลว่งหนา้ได ้
 
จรยิธรรมวชิาชพีและความสามารถทางวชิาชพี: นักศกึษาตา่งชาตทิีม่จีรรยาบรรณวชิาชพีกฎหมาย บรษัิทกฎหมายสว่นใหญจ่ะมี
การแนะนํา, การประชาสมัพันธก์ฎหมายเขา้กบัระบบสงัคมของประเทศจนี ทําใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมจนีทีด่ขี ึน้ 
ทักษะและความสามารถสว่นใหญจ่ะชีว้ดัทคีวามคดิและความสามารถในใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งอสิระและเป็นธรรม 
 
โอกาสในการทํางาน: มผีูท้ีไ่มถ่อืสญัชาตจินีปฏบิตัติามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจนีและสนับสนุนตําแหน่งทางการเมอืงวา่ 
"จนีและไตห้วนัเป็นสว่นหนึง่ของจนีทีไ่มส่ามารถเคลือ่นยา้ยได"้ วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไปในประเทศของตนเองทีไ่ดรั้บการยอมรับ
จากสาธารณรัฐประชาชนจนี จงึเป็นสิง่จําเป็นและนักศกึษาทีสํ่าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขานติศิาสตรจ์ะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ 
ใหก้ารรับรองความสามารถทางภาษาหากภาษาแมข่องนักศกึษาไมใ่ชภ่าษาองักฤษ 
 
Software Engineering 
ประเภทวชิา Science & Engineering 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: Software engineering เป็นศาสตรท์างวศิวกรรมทีเ่นน้การวจัิยเกีย่วกบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์การจัดการ
ซอฟตแ์วรข์นาดใหญ ่ลกัษณะสําคญัของวศิวกรรมซอฟตแ์วรเ์ป็นไปตามหลกัการและวธิกีารทางวศิวกรรมทีใ่ชใ้นการจัดระเบยีบและ
สรา้งมาตรฐานกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์เนือ้หาการสอนหลกัๆมทีัง้ วธิกีารพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละสภาพแวดลอ้ม, เครือ่งมอื
ซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยบีรูณาการ, ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัแิละเทคนคิการทดสอบอตัโนมัต,ิ การควบคมุคณุภาพซอฟตแ์วร ์และ
เทคโนโลยกีารใชซ้อฟตแ์วรใ์หม ่
 
วชิาในหลกัสตูร: Mathematic Modeling, Modern Communication, Software Requirement Engineering, Modern Software 
Architecture, Software process management, Object-oriented Analysis and Design, Project Management, Data 
Warehouse and Business Intelligence ฯลฯ 
 
โอกาสในการทํางาน: เมือ่เทยีบกบัความตอ้งการทางเศรษฐกจิและการพัฒนาแหง่ชาตแิลว้ วชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วรม์จีดุมุง่หมายเพือ่
ฝึกอบรมภาคสนาม, ภาคปฏบิตั,ิ การแขง่ขนัในระดบัสากล และความสามารถดา้นซอฟตแ์วรร์ะดบัสงูทีต่อ้งการผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วรท์ีท่ันโลก และสามารถมสีว่นรว่มในโครงการซอฟตแ์วรข์นาดใหญไ่ด ้ทัง้การวเิคราะห,์ การออกแบบ
, การทดสอบ และการจัดการโครงการซอฟตแ์วรท์ีสํ่าคญั 
 
Clinical Medicine 
ประเภทวชิา Medicine 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 3 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: วชิาทีนั่กศกึษาจะไดเ้รยีนของสาขาวชิานี ้คอื Internal Medicine / Paediatrics / Geriatrics / Neurology 
/ Dermatology and Venereology / Radiology and Nuclear / Clinical Laboratory Science / Surgery / Gynaecology and 
Obstetrics / Ophthalmology / Otorhinolaryngology / Oncology / Rehabilitation Medicine and Physiatry / Anesthesiology / 
Emergency Medicine 
 
International Business 
ประเภทวชิา Economics & Management 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 



ภาพรวมของสาขาวชิา 
วชิาท ัว่ไป: International Business Economics, International Business 
วชิาบงัคบั: International Investment, Internatoinal Settlement, Global Maketing，International Financial Mangement，
International Accounting，Organizational Behavior，Export-Import Management，International Business Negotiation 
วชิาเลอืก: Chinese Market Economy and Reform, International Human Resource Management, Business Ethics and 
Social Responsibility, Management Information System, Internatioanl Business Environment, Quantitativw Analysis for 
Management, Multinational Management 
 
โอกาสในการทํางาน: ปรญิญาโทดา้น International Business มเีป้าหมายเพือ่พัฒนาความสามารถพเิศษทางธรุกจิทีม่คีณุภาพสงู 
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศในศตวรรษใหม ่รวมถงึการทํา
ความคุน้เคยกบัระบบความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎธีรุกจิสมัยใหม ่การเรยีนความรูท้างธรุกจิระหวา่งประเทศทีส่มบรูณ์แบบ ทักษะการประกอบ
วชิาชพีสากล และทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษทีด่ ี(และ/หรอืภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ) สามารถมสีว่นรว่มในการดําเนนิธรุกจิและการ
จัดการระหวา่งประเทศในองคก์รธรุกจิ สถาบนั และหน่วยงานของรัฐ เพือ่สํารวจตลาดตา่งประเทศ 
 
คณุสมบตัเิฉพาะทีต่อ้งการ: 
(1) การใหค้วามสําคญักบักฎหมายระหวา่งประเทศและการใชห้ลกัการกบันโยบายของรัฐในทอ้งถิน่ และการไดรั้บคณุธรรมทาง
จรรยาบรรณวชิาชพีชัน้สงูดว้ยจติวญิญาณทีก่ลา้คดิในเชงิบวก พรอ้มทัง้มคีวามสามารถทางวสิยัทศันแ์ละจติสํานกึดา้นวสิยัทัศนร์ะดบั
โลก 
(2) การศกึษาความรูแ้ละทักษะดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศในสาขาวชิาทฤษฎแีละการปฏบิตั ิกบัสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิระหวา่งประเทศ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคญัทางกลยทุธ ์ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพในการเป็นผูนํ้าในการประสานงานและจัด
ระเบยีบธรุกจิระหวา่งประเทศ 
(3) เชีย่วชาญการใชภ้าษาตา่งประเทศและมคีวามสามารถในการสือ่สารขา้มวฒันธรรมไดส้งู 
(4) มกีารรักษาสขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี
 
Nursing 
ประเภทวชิา Medicine 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 3 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา 
เนือ้หาสําคญัทีจ่ะเรยีนเกีย่วกบั Nursing Management / Nursing Education / Community Nursing / Geriatric Nursing 
วชิาภาคบงัคบั Theory and Practice of Scientific Socialism / Dialectics of nature / First Foreign language / Medical 

Statistics / Evidence-Based Medicine / Specialty First Foreign Language / Nursing Research / Articles 
Review / Community Nursing / Nursing Management / Nursing Education / Advanced Nursing Theory 
and Practice 

วชิาเลอืก HIV Home-based Care Nursing / Advanced Nursing Concept / Critical Care Nursing / Mental Health 
Nursing / Advanced Nursing Role Development / Medical Information Retrieval and Utilization / Acute 
Medicine / SPSS software and Applications / Geriatrics Nursing / Medical Research Method and Basic 
Procedure 

 
Geospatial Information Technology Program 
ประเภทวชิา Science & Engineering 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: The International School of GeoInformatics ของ Wuhan University (ISG-WHU) เป็นโรงเรยีนเอกชน
สําหรับนักศกึษาตา่งชาตใิน Wuhan University ISG-WHU เปิดรับผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอกใน
สาขาภมูสิารสนเทศและผูสํ้าเร็จการศกึษาทีไ่ดรั้บรางวลัระดบัสากล  
 

หลกัสตูรปรญิญาโทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geospatial Information Technology) ประกอบดว้ย
สาขาวชิาเฉพาะดงันี ้

 Photogrammetry and Remote Sensing 
 Geodesy and Surveying Engineering 
 Cartography and Geographic Information Engineering 

 

วชิานีเ้กีย่วกบัการเตรยีมงานวจัิยทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภมูสิารสนเทศ ใหก้ารศกึษาทางวทิยาศาสตรใ์นระดบั
สากลและใหส้ทิธิผ์ูสํ้าเร็จการศกึษาในการทํางานวจัิยตามมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
International Master of Business Administration (IMBA) 
ประเภทวชิา Economics & Management 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 3 ปี 



ภาพรวมของสาขาวชิา: บรรดาผูท้ีส่อนหลกัสตูรนานาชาต ิMBA มปีระสบการท์ีห่ลากหลายในการใหคํ้าปรกึษาและการดําเนนิธรุกจิ 
นอกจากนีภ้าควชิายังเชญิชวนผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์มากมายในการสอนหลกัสตูร IMBA ซึง่จะทําใหนั้กเรยีนมปีฏสิมัพันธก์บั
ผูป้ระกอบการและนักธรุกจิทีป่ระสบความสําเร็จมากทีส่ดุ ภาควชิามสีภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีด่รีะหวา่งประเทศและสรา้งโอกาส
นานาชาตมิากขึน้แกนั่กเรยีน IMBA ในโปรแกรมการแลกเปลีย่นของภาควชิา นักศกึษาในภาควชิานีอ้าจไดรั้บความสําคญัในการสมัคร
เรยีนและแนะนําสถาบนัการศกึษาทีเ่หมาะสมให ้นอกจากนีย้ังมหีลกัสตูร Double MBA กบั Michael Smurfit Graduate School ของ
สถาบนั University College Dublin ทีจ่ะใหนั้กศกึษาเรยีน 1 ปีทีจ่นี และเรยีนอกี 1 ปี ทีน่ั่น เทา่กบันักศกึษาสามารถเรยีนจบปรญิญา
ไดถ้งึ 2 ใบเลยทเีดยีว 
 
โอกาสในการทํางาน: โปรแกรมนีใ้หก้ารศกึษาดา้นการจัดการแบบองคร์วมกบัมมุมองทั่วโลกและสอนภาษาจนีดว้ย มหีลกัสตูรที่
ครอบคลมุการดําเนนิธรุกจิหลกั ชว่ยใหนั้กศกึษาเพิม่ขดีความสามารถในฐานะผูจั้ดการ, ผูนํ้า และผูป้ระกอบการ ในขณะทีห่ลกัสตูร
พเิศษทีส่อนโดยชาวจนีและผูเ้ชีย่วชาญในตา่งประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงจะใหค้วามเขา้ใจในเชงิลกึของเศรษฐกจิทีโ่ดดเดน่ของจนี พรอ้มทัง้
นําความรูด้า้นการจัดการและปัญหาขา้มวฒันธรรมใหก้บันักศกึษาดว้ย นอกจากนีใ้นฐานะทีเ่ป็นนักศกึษาในมหาวทิยาลยั งานวจัิยที่
สําคญัในประเทศจนีจะชว่ยโอกาสในการเรยีน MBA ของคณุแบบไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ตอนนีป้ระเทศจนีมบีทบาททีย่ ิง่ใหญก่วา่ในระบบ
เศรษฐกจิโลก หลกัสตูร MBA ระหวา่งประเทศ จะทําใหผู้สํ้าเร็จการศกึษาเหลา่นีม้โีอกาสมากมายในการพัฒนาอาชพีในประเทศจนีและ
ในสภาพแวดลอ้มทีใ่หญข่ึน้ 
 
Electronic Commerce 
ประเภทวชิา Economics & Management 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา 
วชิาภาคบงัคบั Introduction to China / Comprehensive Chinese / Information System Model and Method / Research 

Methodology for Management / Business Platform Development / Decision Theory and Method / 
Business Intelligence / Supply Chain Management 

วชิาเลอืก Electronic Commerce Economics / Electronic Marketing / Electronic Commerce Security / Business 
Information Service / Network Finance / Mobile Application Design / Theory and Application of 
Emerging E-commerce 

 
Hydraulic Engineering 
ประเภทวชิา Science & Engineering 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา 
วชิาท ัว่ไป Introduction to china / Chinese Language & Literature / Operational Research / Advanced 

Engineering Mathematics 
วชิาหลกั Hydraulic Engineering Economy / Water Resources Planning and Management / Modern Water 

Conservancy, Hydropower Engineering and Technology / Contract Management / Hydraulic Structure 
/ Principles of Hydrology / Integrated Watershed Planning 

วชิาเลอืก Water Hydrology Calculations / Water Saving Irrigation Management and Method / Hydrologic 
Forecast / Hydrological Statistics / River Dynamics 

 
Philosophy 
ประเภทวชิา Law & Philosophy 
ภาษาทีส่อน English 
วนัเร ิม่เรยีน 4 กนัยายน 2018 
ระยะเวลาเรยีน 2 ปี 
 
ภาพรวมของสาขาวชิา: Wuhan University มวีธิกีารวจัิยเกีย่วกบัปรัชญาจนีและปรัชญาเปรยีบเทยีบกบันักวชิาการชัน้นําเชน่ Qiyong 
Guo, Genyou Wu และ Bryan W. Van Norden วารสารปรัชญาเปรยีบเทยีบและวฒันธรรมเปรยีบเทยีบถกูแกไ้ขโดย School of 
Philosophy สถาบนัปรัชญาเปรยีบเทยีบเป็นหนึง่ในศนูยก์ารวจัิยชัน้นําของประเทศจนี โรงเรยีนปรัชญายังเป็นหนึง่ในศนูยก์ารวจัิยชัน้นํา
ของประเทศจนีในเรือ่งลทัธขิงจือ้, หมงิและชงิ, ปรัชญาแนวคดิแบบเยอรมัน และปรัชญาตะวนัตกยคุกลาง เนือ้หาสําคญัของวชิานีจ้ะ
สอนเกีย่วกบั Chinese Philosophy / Ethics / Sinology / Foreign Philosophy / Religious Studies 
วชิาหลกั Introduction to Chinese Language / Introduction to Chinese Society / Proseminar / Issues in Ancient 

Chinese Philosophy / Issues in Comparative Philosophy / Philosophical Ethics / Issues in Political 
Philosophy 

วชิาเลอืก Issues in Song, Ming and Qing Philosophy / Issues in Epistemology / Issues in Philosophy of Religion 
/ Issues in Philosophy of Science / Issues in Contemporary Chinese Philosophy / Issues in 
Comparative Political Philosophy 
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