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ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับน้ีเป็นฉบับปรับปรุง ปี
พุทธศกัราช 2555  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548   กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  
มีทกัษะและศิลปะในการปฏิบติังาน  มีความคิด  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ  
รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง  โดยใช้หลกัคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจท่ีปรับปรุงได้มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงมาร่วมพฒันาหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทนัสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางด้าน
ภาษาองักฤษธุรกิจ โดยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวิชาน้ี   ซ่ึงคาดว่าผลท่ีได้จะท าให้การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการตลาดและการจดัการ 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business English  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  (Business English) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Business English) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษธุรกิจ สามารถใชท้กัษะการ

ส่ือสาร โดยใชภ้าษาองักฤษธุรกิจในการปฎิบติังานในสาขาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ วฒันธรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ

ธุรกิจ รวมถึงวิวฒันาการทางเทคโนโลยีและสามารถปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ต่างๆได ้

4.3  เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมและมีความคิดสร้างสรรค ์
4.4  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีด้านความรับผิดชอบต่องาน สังคม รวมถึงการพฒันาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ์
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5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   137   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 100 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 42 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 36 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
 

5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 

Human Relations 
3(3-0-6) 

1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

1-123-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 
Society and Economy 

3(3-0-6) 
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1-124-001 
 
1-125-004 

สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
Consumer Protection Law 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

1-132-002 พระพุทธศาสนา 
Buddhist Religion 

3(3-0-6) 

1-133-001 
 
1-133-002 
 
1-134-001 
 

ไทยศึกษา 
Thai Studies 
วฒันธรรมไทย 
Thai Culture 
มนุษยก์บัศิลปะ 
Man and Arts 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   เลอืกศึกษาจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มวชิาภาษาไทย
หรือวชิาภาษาองักฤษ 

3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
1-110-101 การใชภ้าษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

1-110-102 
   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 
 

3(3-0-6) 
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1-111-203 ภาษาไทยธุรกิจ 
Business Thai 

3(3-0-6) 

1-111-204 
 
1-111-205 
 
1-111-206 
 
1-111-207 
 
1-112-308 
 
1-112-309 
 
1-112-310 
 
1-112-311 
 
1-112-312 
 
1-112-313 

วรรณคดีศึกษา 
 Literature Study 
เทคนิคการเขียน 
Writing Techniques 
การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน  
 Speaking and Writing for Careers 
ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน 
The Art of Thai Usage in Presentation  
ศิลปะการพดู 
The Art of Speech  
ภาษากบัวฒันธรรม 
Language and Culture  
ศิลปะการเขียนรายงาน 
The Art of Report Writing  
ศิลปะการอ่าน 
The Art of Reading  
วรรณกรรมร่วมสมยั 
Contemporary Literary Works  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

3(3-0-6) 
 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   

General English  
3(3-0-6) 

1-211-002
   

ภาษาองักฤษเพื่องาน  
English for Work 

3(3-0-6) 

1-211-003 
 
1-211-004 

ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
English for Everyday Use 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 

1-211-006 
 
1-211-007 
 
1-211-008 

การอ่านทัว่ไป 
General Reading 
การเขียนทัว่ไป 
General Writing 
ภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอผลงาน 
English for Presentations 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-211-009 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

2-110-105 
 
2-110-107 

วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
Science and Technology for Local Wisdom 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

2-120-102 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

2-120-105    การอนุรักษแ์ละการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว 
Conservation and Environmental Management for Tourism 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-141-002 
 
1-141-003 

แบดมินตนั 
Badminton  
เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 

1-141-012 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

1-141-013 
 
1-142-001 

ลีลาศ 
Social Dance 
นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 

1-142-004 เกมสร้างสรรคส์ าหรับนนัทนาการ 
Games for Recreation 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ  100  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  42  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics   

3(3-0-6) 

5-111-104 การบญัชีเบ้ืองตน้ 
Fundamental Accounting  

3(2-3-5) 

5-115-201 การภาษีอากร 1 
Taxation 1 

3(3-0-6) 

5-121-205 การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance 

3(3-0-6) 

5-123-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Microeconomics 

3(3-0-6) 

5-123-102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Macroeconomics 

3(3-0-6) 

5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ          
Business Information Technology  

3(2-2-5) 

5-211-101 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

5-221-101 
 
5-221-205 

หลกัการจดัการ 
Principles of Management 
ความรู้เบ้ืองตน้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Introduction to International Business 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

5-221-302   การจดัการดา้นการผลิตและการด าเนินงาน 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 

5-221-305   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

5-232-211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
English for Business Communication 
 

3(3-0-6) 
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2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  36 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-232-101 การใชภ้าษาองักฤษทางธุรกิจ 1 

Business English Usage  1 
3(3-0-6) 

5-232-102 การใชภ้าษาองักฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Usage  2 

3(3-0-6) 

5-232-201 
 

การเขียนเชิงธุรกิจ  
Business Writing 

3(3-0-6) 

5-232-221 การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 
Reading in Business English 

3(3-0-6) 

5-232-231 การฟังและการพดูภาษาองักฤษทางธุรกิจ  
Listening and Speaking in Business English  

3(3-0-6) 

5-232-331 การประชุมทางธุรกิจ 1 
Business Meetings 1 

3(3-0-6) 

5-232-332 การติดต่อและเจรจาทางการคา้ 
English for Trade Communication and Negotiation 

3(3-0-6) 

5-232-341 การเขียนรายงานภาษาองักฤษ 
English Report Writing 

3(3-0-6) 

5-232-361 การแปลภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
Translation in Business English  

3(3-0-6) 

5-232-362 การแปลภาษาไทยทางธุรกิจ 
Translation in Thai English  

3(3-0-6) 

5-232-441 การเขียนรายงานธุรกิจภาษาองักฤษ 
English Business Report Writing 

3(3-0-6) 

5-232-451 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ 
English for International Business and Trade 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชา โดยไม่จ  าเป็นต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือ  

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 
                                  (1)   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 

5-232-251 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
Cross-Cultural Communication 

3(3-0-6) 

5-232-271 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
Internet English 

3(3-0-6) 

5-232-272 ภาษาองักฤษส าหรับองคก์ารธุรกิจ 
English for Business Organization 

3(3-0-6) 

5-232-321 การอ่านหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ  
English Newspaper Reading  

3(3-0-6) 

5-232-371 ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
English for Business Promotion 

3(3-0-6) 

5-232-372 
 
5-232-431 
 
5-232-432 
 
5-232-442 
 
5-232-443 
 
5-232-462 
 
5-232-471 
 
5-232-472 

ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1 
English for Hospitality Industry 1 
การประชุมทางธุรกิจ 2 
Business Meetings 2 
ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ  
English for Business Presentations 
การเขียนโครงการธุรกิจเป็นภาษาองักฤษ 
English for Business Project Writing 
เทคนิคการจดบนัทึกและการยอ่ความทางธุรกิจ  
Note-taking and Summarizing Techniques in Business 
การตีความเอกสารทางธุรกิจ 
Business Documentary Interpretation 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่งออก 
English for Export 
ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2 
English for Hospitality Industry 2 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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(2)   กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 
5-233-101 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 

Business Japanese  1 
3(3-0-6) 

5-233-102 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2 
Business Japanese 2 

3(3-0-6) 

5-233-201 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3 
Business Japanese  3 

3(3-0-6) 

5-233-202 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 4 
Business Japanese  4 

3(3-0-6) 

5-233-321 
 
5-233-331 
 
5-233-411 

การอ่านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
Reading in Business Japanese 
การฟังและการพดูภาษาญ่ีปุ่นทางธุรกิจ  
Listening and Speaking in Business  Japanese 
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
Japanese for Business Communication 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 (3)   กลุ่มวชิาภาษาจีนธุรกจิ 
5-234-101 ภาษาจีนธุรกิจ 1 

Business Chinese  1 
3(3-0-6) 

5-234-102 ภาษาจีนธุรกิจ 2 
Business Chinese 2 

3(3-0-6) 

5-234-201 ภาษาจีนธุรกิจ 3 
Business Chinese  3 

3(3-0-6) 

5-234-202 ภาษาจีนธุรกิจ 4 
Business Chinese  4 

3(3-0-6) 

5-234-321 
 
5-234-331 
 
5-234-411 

การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 
Reading in Business Chinese 
การฟังและการพดูภาษาจีนทางธุรกิจ  
Listening and Speaking in Business  Chinese  
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
Chinese for Business Communication 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
 รายวชิาต่อไปนี ้
5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 

5-230-302       สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 

5-001-303       การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) 

5-001-304       ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 

 หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
1. แผน ก . 7 หน่วยกิต ตอ้งเลือก 2 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ

วชิาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
    2. แผน ข. 7 หน่วยกิต ตอ้งเรียน 3 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา และ
เลือกอีกหน่ึงรายวชิาจาก 2 รายวิชา คือวิชาการฝึกงาน หรือวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
ต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน และให้เลือกจากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกอีกหน่ึงรายวชิา 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร พิจารณาเห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา จะใหเ้ลือกเรียนรายวชิาการฝึกงานแทน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการฝึกงานของนักศึกษาให้ค่าระดับ
คะแนนเป็น  S = Satisfactory  คือ ผา่น หรือ 

U = Unsatisfactory คือ ไม่ผา่น 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

 นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  
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5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 

ความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยสัมพนัธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และ ความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาตนเองเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในครอบครัว  ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อ
มนุษยสัมพนัธ์ 
 

 1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Society and Environment 

ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

 
 1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Social development 
ศึกษาเก่ียวกบัปรัชญา หลกัธรรมและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
การท างานของบุคคล การสร้างแนวคิด  และเจตคติต่อตนเอง  ธรรมะกบัการ
สร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  และผูอ่ื้น 
การบริหารตนใหเ้ขา้กบัชีวิต  และสังคม  และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1-123-001  สังคมกบัเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
 Society and Economy 

ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสังคมและเศรษฐกิจ ววิฒันาการของระบบเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคา   ตลาด ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกิดจากการพฒันาตลอดจนการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสังคมและเศรษฐกิจ 
 

 1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government 

ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย  
รัฐธรรมนูญ  สถาบนัทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง   และศึกษาถึง
การปกครองรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย  ตั้งแต่สมยั                           
สมบูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 
 

 1-125-004 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law 

ศึกษาวตัถุประสงค ์และความส าคญั ของการคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิและหนา้ท่ี
ของผูบ้ริโภค องค์กรของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค หลักและวิธีการ
ด าเนินงานกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 1-130-001  ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 

 Library and Information for Education 
สารนิเทศและการศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้สารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
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 1-131-001  จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Psychology 

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา  อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ   ของมนุษยโ์ดยสังเขป    
เชาว์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม 

 
 1-131-002  เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 
 Personality Development Techniques 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว บุคลิกภาพท่ี                           
พฒันาสมบูรณ์ 
 

 1-132-002 พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 Buddhist Religion 

 ศึกษาพุทธประวติั  ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธธรรม  
หลกัปฏิบติัท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต    วิธีปฏิบติัเพื่อการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา     หลักปฏิบัติในศาสนพิธี  บทบาทและคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
 

 1-133-001 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies 

ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง พุทธศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษา และวรรณกรรมไทย  ทศันศิลป์    หัตถกรรม  นาฏศิลป์ 
ดนตรีไทย อาหารไทย  มรดกทางภูมิปัญญาไทย 
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 1-133-002 วฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Culture 

 ศึกษาความหมายและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม  ความเป็นมาของ
ชนชาติไทยและสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไทย  วฒันธรรมไทยท่ีส าคญั  การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  การ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทยใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติในปัจจุบนั 
 

 1-134-001 มนุษย์กบัศิลปะ 3(3-0-6) 
 Man and Arts 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัศิลปะ ความจ าเป็นในการสร้างสรรคศิ์ลปะ ปัจจยัส าคญั
ท่ีท าใหแ้ต่ละวฒันธรรมมีศิลปะ ประเภทของศิลปะท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่าง
ในการแสดงออกทางศิลปะ ทัศนศิลป์และศิลปะด้านอ่ืน ๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัศิลปะ คุณค่าของศิลปะต่อการพฒันาความเป็นมนุษย ์

 
3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 1-110-101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ  

 
 1-110-102  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน                         
เพื่อการส่ือสาร 
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 1-111-203  ภาษาไทยธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Thai 

การใชภ้าษาไทยธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานภาษาไทย การเขียนบนัทึกธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานธุรกิจ และการเขียนโครงการธุรกิจ 

 
 1-111-204  วรรณคดีศึกษา       3(3-0-6) 
 Literature Study 

วรรณคดีไทยในด้านความหมาย บ่อเ กิดคุณค่า  ศิลปะ อิทธิพลท่ีมี ต่อ
ศิลปวฒันธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยประวติัวรรณคดีไทยสมยัต่างๆ  อ่านและ
วิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดีไทย เร่ืองไตรภูมิพระร่วง  รามเกียรต์ิ ขุนช้าง
ขนุแผน  และนิทานพื้นบา้น 
 

 1-111-205  เทคนิคการเขียน  3(3-0-6) 
 Writing Techniques 

การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
 

 1-111-206  การพูดและการเขียนเพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
 Speaking and Writing for Careers 

การพูด การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อ                        
การท างาน 
 

 1-111-207  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 The Art of Thai Usage in Presentation 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัระบบ 
การจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ การน าเสนอผลงานแบบต่างๆ 
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 1-112-308  ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 The Art of Speech 

ศิลปะการพูด ได้แก่ การพฒันาบุคลิกภาพในการพูด มารยาทในการพูด การ
เตรียมตวัพดู ประเภทของการพดู 
 

 1-112-309   ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 Language and Culture 

ลกัษณะเฉพาะของภาษาและวฒันธรรมไทย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบั 

วฒันธรรมไทย ทั้ งในมิติท่ีภาษาสะท้อนให้เห็นระบบวฒันธรรม ความคิด 
ความเช่ือของสังคม  และในมิติท่ีสังคมมีอิทธิพลต่อการก าเนิดและการ
เปล่ียนแปลงของภาษา 
 

 1-112-310 ศิลปะการเขียนรายงาน 3(3-0-6) 
 The Art of Report Writing 

ศิลปะการเขียนรายงาน  ได้แก่ การเขียนรายงาน ลกัษณะทัว่ไปของรายงาน
ส่วนประกอบของรายงาน การค้นควา้และรวบรวมข้อมูล ศิลปะการเขียน
รายงาน 

 

 1-112-311  ศิลปะการอ่าน 3(3-0-6) 
 The Art of Reading 

การอ่าน ได้แก่ การอ่านจบัใจความ การวิเคราะห์ความ การตีความ และการ
ประเมินค่า 
 

 1-112-312  วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Literary Works 

วรรณกรรมร่วมสมยัในดา้นความหมาย ลกัษณะ ประเภท คุณค่าและอิทธิพลท่ี
มีต่อสังคมไทย การอ่านวเิคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมร่วมสมยับางเร่ือง 
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 1-112-313  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Writing  

การใชค้  า ความหมายของค า ส านวนโวหาร การเรียบเรียงขอ้ความ การเขียนเชิง 
     สร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ค  าขวญั บทความ เร่ืองสั้นและบทกว ี
 

3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 1-211-001   ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General English 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะน าตวั การขอร้อง การขอ
อนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั การ
บรรยายลกัษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 
 1-211-002   ภาษาองักฤษเพือ่งาน  3(3-0-6) 
 English for Work 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ การนดัหมาย การโทรศพัท์ การแสดง
ความคิดเห็น การอ่านตารางขอ้มูล รายงานสั้น ๆ โฆษณาสินคา้และบริการ 
ประกาศรับสมคัรงาน และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล การเขียนบนัทึกประวติัส่วนตวั 
จดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร และการสัมภาษณ์เพื่อการสมคัรงาน 
 

 1-211-003   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 

 
 1-211-004 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication  

การแปลสารและการส่ือความคิดของตนเอง ทั้งดา้นการฟัง การพดู การอ่าน 

และการเขียน 
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 1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 

ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงและการใชภ้าษาใน
การส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง 
 

 1-211-006  การอ่านทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Reading 

การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร ต ารา การใช้พจนานุกรม การเดา
ขอ้ความล่วงหน้า การใช้ความรู้เดิมและความรู้รอบตวั การหาความคิดหลัก 
ประโยคหลกั ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดหลกั เทคนิคการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
หาขอ้มูลรวมและขอ้มูลเฉพาะจุด 
 

 1-211-007  การเขียนทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Writing 
   ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งภาษาพดูและภาษาเขียน การเขียน 
   ประโยค การเขียนระดบัยอ่หนา้ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมาย 
   ส่วนตวั การเขียนบนัทึกประจ าวนั ขอ้ผดิพลาดในการเขียนและการแกไ้ข 

 
 1-211-008  ภาษาองักฤษเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 English for Presentations 
   การเขียนรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละวธีิใช ้การเขียนรายงาน โครงการ และการ 
   น าเสนอผลงาน 

 
1-211-009   ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาชีพ                             
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจบั
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 
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4.     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 2-110-105   วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science and Quality of Life 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

 2-110-107   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Science and Technology for Local Wisdom 
   ความหมายและวเิคราะห์ความส าคญั   ประเภท    และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา
   ทอ้งถ่ินของไทย น าความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอธิบายส่ิงท่ี 
   ปรากฏในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของ 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การศึกษานอกสถานท่ี 

 
 2-120-102   ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดลอ้มและการ
ก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร
การจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 

  
 2-120-105   การอนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่การท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 

Conservation and Environmental Management for Tourism 
    นิเวศวทิยา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการ 
   ท่องเท่ียว ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการท่องเท่ียว  หลกัการอนุรักษ ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การวางแผนและการจดัการทรัพยากรและ
   ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
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 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

 1-141-001  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

 1-141-002  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton 

   ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะกีฬาแบดมินตนั  การเล่นประเภทเด่ียว  
   ประเภทคู่ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท การ
   แข่งขนักีฬาแบดมินตนั 
 

 1-141-003  เทนนิส  1(0-2-1) 
 Tennis 
  ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะกีฬาเทนนิส  การเล่นประเภทเด่ียว ประเภทคู่ 
  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท การแข่งขนักีฬา
  เทนนิส  
 
 1-141-012  กจิกรรมเข้าจังหวะ  1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities 
  ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเขา้จงัหวะ หลกัการเคล่ือนไหว
  เบ้ืองตน้ พื้นฐานต่าง ๆ ในการจดัทรวดทรงของร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและ
  ท่าต่าง ๆ ในการใชป้ระกอบจงัหวะการเตน้ร าพื้นเมืองหรือแบบสากล 
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 1-141-013  ลลีาศ  1(0-2-1) 
 Social Dance 

   ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะพื้นฐานการลีลาศจงัหวะต่าง ๆ สร้างเสริม 
   สมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัลีลาศ 
 
 1-142-001  นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ การจดักิจกรรมนนัทนาการ 
และเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

 1-142-004  เกมสร้างสรรค์ส าหรับนันทนาการ  1(0-2-1) 
 Games for Recreation 

ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรม
นนัทนาการ และเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 

 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
 5-010-001 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Law   

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัด์ิของกฎหมาย การตีความ 
การอุดช่องวา่งของกฎหมาย หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิและการใชสิ้ทธิรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ละเมิด  
สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย ์ สัญญาเช่าซ้ือ ห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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 5-010-202 สถิติธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   

 
 5-111-104 การบัญชีเบือ้งต้น 3(2-3-5) 

  Fundamental Accounting  
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี   การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ   การจดัท างบทดลอง   กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี  การบญัชีส่วนของเจ้าของ  การบญัชีเก่ียวกับ
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบญัชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  งบการเงิน
ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ การบญัชีเก่ียวกบัเงินสด  เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีการคา้  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการบญัชีของ
กิจการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย 

 
 5-115-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 

 Taxation 1 
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย    ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์  ภาษี                    
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมทั้งภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  และอ่ืน ๆ 
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 5-121-205  การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-111-102  การบัญชีช้ันต้น 2  หรือ 
 :  5-111-103  หลกัการบัญชีช้ันต้น  หรือ 
 :  5-111-104  การบัญชีเบือ้งต้น    Prerequisi 

ศึกษาเป้าหมายและหน้าท่ีการจดัการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการ
เงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน                     
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน                             
แหล่งเงินทุนตน้ทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
 5-123-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Microeconomics 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทานและการ
ก าหนดดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดแข่งขนั
ไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจยัการผลิต 
 

 5-123-102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Macroeconomics 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การค านวณรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ  การเงินและการธนาคาร  นโยบายการเงินและการคลงั  
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  การจา้งงาน   เงินเฟ้อและเงินฝืด การแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพฒันาเศรษฐกิจ 
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 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ 
 

 5-211-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6)    
 Principles of Marketing 

แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ขอ้มูลทางการตลาด และการวิจยัตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การบริหารผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
 

 5-221-101 หลกัการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การ 
แนวความคิด วิวฒันาการทางการจดัการ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการ หนา้ท่ีพื้นฐานของผูบ้ริหารทางดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดั
คนเขา้ท างาน การช้ีน า และการควบคุม โดยอาศยัแนวทางการบริหารจดัการ
สมยัใหม่และการบริหารจดัการในอาชีพต่าง ๆ   รวมทั้งการมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  Introduction to International Business 
   ศึกษาแนวคิดและความส าคญัในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ วเิคราะห์ 
   สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รูปแบบในการ 
   ด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ กลยทุธ์ในการ 
   บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัขา้มชาติ  
   การเจรจาทางธุรกิจระหวา่งประเทศและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหวา่ง 
   ประเทศ 

 
 5-221-302 การจัดการด้านการผลติและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิต หนา้ท่ีของการผลิต และการด าเนินงาน 
กลยุทธ์การผลิต การจดัการคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ 
กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัการสินคา้คงเหลือ การผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
 

 5-221-305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ศึกษาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทฤษฏีการตดัสินใจต่าง ๆ หลกัการวธีิการค านวณ
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัและรูปแบบปัญหาท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน
และตดัสินใจทางธุรกิจ 
 

 5-232-211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ     3(3-0-6) 
 English for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวชิาภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ศึกษาศพัท์ ส านวน ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใช้ในการส่ือสารธุรกิจ                              
โดยเน้นฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจตลอดจนจดหมาย
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
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2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
 5-232-101     การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 1 3(3-0-6) 

 Business English Usage 1 
ศึกษาหลกัไวยากรณ์การใชภ้าษาองักฤษ รวมทั้งศึกษาค าศพัทท์างธุรกิจ  เพื่อให้
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียนรวมทั้งค  าศพัท ์ 
และส านวนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 5-232-102     การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
 Business English Usage 2   
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-101  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 1 
  ศึกษาและทบทวนหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาองักฤษ ค าศพัทท์างธุรกิจ  โครงสร้าง
  ภาษาพดูและภาษาเขียน ค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจ  จนสามารถน าความรู้ 
  ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในการท างานไดอ้ยา่งมี 
  ประสิทธิภาพ 
 
 5-232-201  การเขียนเชิงธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Business Writing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

ศึกษาโครงสร้างประโยค และพฒันาการเขียนระดบัอนุเฉท โดยใช้ค  าศพัท์ -
ส านวนและระดบัภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 5-232-221     การอ่านภาษาองักฤษธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Reading in Business English 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2  

ศึกษาการอ่านเอกสารทางธุรกิจและบทความคดัยอ่ต่างๆจากวงการธุรกิจฝึกการ
ตอบค าถาม จับใจความ สามารถพัฒนาความคิดในการวิเคราะห์วิจารณ์
ขอ้ความท่ีอ่าน และสามารถน าความคิดท่ีไดรั้บไปพฒันา 
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 5-232-231 การฟังและการพูดภาษาองักฤษทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Listening and Speaking in Business English 
 วชิาบังคับก่อน   :  ผ่านรายวชิาภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ศึกษาหลักการใช้ค  าและวลีในการสนทนาทางธุรกิจโดยเน้นทกัษะการฟัง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทักษะการพูดให้สามารถตอบโต้ได้ทันทีอย่าง
คล่องแคล่ว และถูกตอ้ง  

 
 5-232-331 การประชุมทางธุรกจิ 1 3(3-0-6) 

 Business Meetings 1 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

   ศึกษาทกัษะทางภาษาเก่ียวกบัการแสดงความเห็น การโตแ้ยง้และการขอพดู 
   ขดัจงัหวะ พฒันาทกัษะการประชุมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 
 5-232-332 การติดต่อและเจรจาทางการค้า 3(3-0-6) 
 English for Trade Communication and Negotiation 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

ศึกษาเทคนิควิธีการส่ือสารทางการคา้และเจรจาต่อรอง โดยเน้นการส่งเสริม
การส่ือสารและกลยทุธ์ทางการคา้ 
                                                                                                                     

 5-232-341 การเขียนรายงานภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Report Writing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-201  การเขียนเชิงธุรกจิ 

ศึกษาประเภทและขั้นตอนของการเขียนรายงาน การรวบรวม การเรียบเรียง
ขอ้มูล ในระดบัประโยคและอนุเฉทอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 5-232-361 การแปลภาษาองักฤษทางธุรกจิ   3(3-0-6) 
 Translation in Business English  
 วชิาบังคับก่อน   :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 
  ศึกษาการแปลขอ้มูลดา้นธุรกิจจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ในระดบัค า  
  กลุ่มค า ประโยคและยอ่หนา้ จากหนงัสือพิมพ ์ต ารา นิตยสาร ลลล โดยตอ้ง 
  สามารถเก็บเน้ือหาสาระท่ีส าคญัจากขอ้ความท่ีไดแ้ปล   
  
 5-232-362 การแปลภาษาไทยทางธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Translation in Business Thai 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-232-361  การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกจิ 

   ศึกษาการแปลขอ้มูลดา้นธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในระดบัค า  
   กลุ่มค า ประโยคและยอ่หนา้ จากหนงัสือพิมพ ์ต ารา นิตยสาร ลลล โดยตอ้ง 
   สามารถเก็บเน้ือหาสาระท่ีส าคญัจากขอ้ความท่ีไดแ้ปล 
 
 5-232-441 การเขียนรายงานธุรกจิภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

 English Business Report Writing 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-232-341  การเขียนรายงานภาษาองักฤษ 

ศึกษาประเภทและขั้นตอนของการเขียนรายงานธุรกิจ การเรียบเรียงขอ้มูล การ
สรุปผลและการเสนอแนะ ตลอดจนการน าเสนอรายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

 5-232-451 ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิและการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   English for International Business and Trade 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 
ศึกษาศพัท ์ส านวน ตลอดจนภาษาท่ีใชใ้นงานธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ 
เพื่อให้มีความเขา้ใจ และมีความสามารถท่ีจะน าไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
ติดต่อในแวดวงธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ 
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3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
 (1)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ  
 5-232-251     การส่ือสารข้ามวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Cross-Cultural Communication 
ศึกษาหลกัในการส่ือสารขา้มวฒันธรรมระหว่างบุคคลและองค์การธุรกิจโดย
เน้นศึกษาทั้งวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก  ศึกษาผลกระทบของความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและภาษาในการส่ือสารขา้มวฒันธรรมซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันาการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

 5-232-271     ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Internet English  
  ศึกษากลวธีิ รูปแบบและภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายทาง 
  คอมพิวเตอร์ซ่ึงใชใ้นองคก์ารธุรกิจ เช่น การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  การ 
  ประกาศ  ตลอดจนการใชภ้าษาเพื่อสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นระบบระบบ 
  เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
 
 5-232-272     ภาษาองักฤษส าหรับองค์การธุรกจิ 3(3-0-6) 
 English for Business Organization 

ศึกษาและฝึกการใชภ้าษาองักฤษส าหรับบุคคลากรในองคก์ารธุรกิจในดา้น 
ต่าง  ๆ ของงานธุรกิจ เช่น การจดัการในองค์การ งานบุคคล การตลาด  และ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยเนน้ความเหมาะสมของการใชภ้าษาทั้งรูปแบบและ
กาลเทศะ 

 
 5-232-321 การอ่านหนังสือพมิพ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

 English Newspaper Reading  
 วชิาบังคับก่อน   :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

ศึกษาศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษโดย
ฝึกการอ่านและตีความบทความ ข่าว สารคดี และบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั 
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 5-232-371 การองักฤษเพือ่การประชาสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 English for Business Promotion 

 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ศึกษากระบวนการ 
ขั้นตอนของการประชาสัมพนัธ์ เช่น การเขียนจดหมายข่าว การโฆษณา 

 
 5-232-372 ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 1 3(3-0-6) 

 English for Hospitality Industry 1 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

   ศึกษาและพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษเฉพาะงานแก่นกัศึกษาท่ีมุ่งสู่ 
   งานอุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงไดแ้ก่พนกังานท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ บริษทัน า
   เท่ียว และบริษทัสายการบิน ผูจ้ดัการท่องเท่ียว ตลอดจนพนกังานในองคก์าร 
   การท่องเท่ียว โดยมุ่งพฒันาทกัษะทั้งส่ี คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน   
  
 5-232-431 การประชุมทางธุรกจิ 2 3(3-0-6) 

 Business Meetings 2 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-331  การประชุมทางธุรกจิ 1 

   พฒันาทกัษะการพดูอภิปรายในท่ีประชุม โดยเนน้ทกัษะการโตแ้ยง้ การพดู 
   สรุป การสรุปการประชุม และการควบคุมการประชุม   
 

 5-232-432 ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 English for Business Presentations 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

ศึกษาศพัท ์ส านวน และเทคนิคการน าเสนองานทางธุรกิจ เพื่อพฒันาทกัษะใน
การใชภ้าษาองักฤษ ตลอดจนเทคนิคดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 5-232-442 การเขียนโครงการธุรกจิเป็นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English for Business Project Writing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-232-341  การเขียนรายงานภาษาองักฤษ 

ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของโครงการธุรกิจ และพฒันาทกัษะการเขียนจน
สามารถใชเ้ขียนโครงการธุรกิจเป็นภาษาองักฤษได ้
 

 5-232-443 เทคนิคการจดบันทกึและการย่อความทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
   Note-taking and Summarizing Techniques in Business  

 วชิาบังคับก่อน   :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 
  พฒันาทกัษะความเขา้ใจในการอ่านหรือฟังขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจ  และศึกษา
  เทคนิคในการจดบนัทึก การยอ่ความ เพื่อเก็บประเด็นส าคญัของขอ้มูลข่าวสาร
  เหล่านั้น 
  
 5-232-462 การตีความเอกสารทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Documentary Interpretation 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-232-361  การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกจิ 

   พฒันาทกัษะการตีความและแปลขอ้ความท่ีปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 
 5-232-471 ภาษาองักฤษเพือ่การส่งออก 3(3-0-6) 

 English for Export 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 2 

ศึกษากระบวนการน าเขา้-ส่งออก และศพัท์ ส านวนท่ีใชใ้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าเขา้และส่งออก   
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 5-232-472 ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 2 3(3-0-6) 
   English for Hospitality Industry 2 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-232-372  ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 1 
  ศึกษาและพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษเฉพาะงานแก่นกัศึกษาท่ีมุ่งสู่ 
  งานอุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงไดแ้ก่พนกังานท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ ใน 
  โรงแรม หอ้งอาหาร และอุตสาหกรรมการบริการอ่ืน ๆ โดยมุ่งพฒันาทกัษะทั้ง
  ส่ี คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน  และเนน้สองทกัษะแรกเป็นพิเศษ 
 

 (2)  กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 
 5-233-101     ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
 Business Japanese 1 
 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน ทางดา้นการอ่านออกเสียง การฟัง การเขียน และ
 การพดูโตต้อบขอ้ความสั้น ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจเบ้ืองตน้ดว้ย
 ไวยากรณ์ง่าย ๆ 

 
 5-233-102 ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 2 3(3-0-6) 

   Business Japanese 2 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-233-101  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 1 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นก่อนระดบักลาง ทั้งทางดา้นโครงสร้าง เสียง ไวยากรณ์ และ
ค าศพัทธุ์รกิจ 

 
 5-233-201 ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 3 3(3-0-6) 

   Business Japanese 3 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-233-102  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 2 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดบักลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงศพัท ์
ส านวน ตลอดจนไวยากรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความ
คล่องตวัในการใชภ้าษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการพูดเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ 
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5-233-202 ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 4 3(3-0-6) 
   Business Japanese 4 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-233-201  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 3 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดับสูงกว่าระดบักลาง พฒันาการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ความสามารถของนักศึกษาทางดา้นศพัท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ เน้นการอ่านขอ้ความทางธุรกิจเพื่อความเขา้ใจและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 
5-233-321 การอ่านภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Reading  in  Business Japanese 
 วชิาบังคับก่อน :  5-233-202  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 4 

   ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจากขอ้มูลเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เนน้ความสามารถใน 
   การอ่านเพื่อความเขา้ใจ เก็บใจความ ตีความหมาย สรุปแสดงความคิดเห็นได ้ 
   ทั้งการพดูและการเขียน 
 
 5-233-331 การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่นทางธุรกจิ  1 3(3-0-6) 

 Listening and Speaking in Business Japanese 1 
 วชิาบังคับก่อน :  5-233-202  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 4 

ศึกษาหลักการใช้ค  าและวลีในการสนทนาทางธุรกิจโดยเน้นทกัษะการฟัง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทักษะการพูดให้สามารถตอบโต้ได้ทันทีอย่าง
คล่องแคล่ว และถูกตอ้ง   

 
 5-233-411 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Japanese for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน :  5-233-202  ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 4 

 ศึกษาศพัทส์ านวนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารธุรกิจ  
 ตลอดจนรูปแบบในการเขียนบนัทึกขอ้ความ การเขียนอีเมลส์ การโตต้อบ 
 จดหมายธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
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 (3)  กลุ่มวชิาภาษาจีนธุรกจิ  
 5-234-101     ภาษาจีนธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
 Business Chinese 1 
 ศึกษาภาษาจีนพื้นฐาน ทางดา้นการอ่านออกเสียง การฟัง การเขียน และ
 การพดูโตต้อบขอ้ความสั้น ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจเบ้ืองตน้ดว้ย
 ไวยากรณ์ง่าย ๆ 

 
 5-234-102 ภาษาจีนธุรกจิ 2 3(3-0-6) 

   Business Chinese 2 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-234-101  ภาษาจีนธุรกจิ 1 

ศึกษาภาษาจีนก่อนระดับกลาง ทั้งทางด้านโครงสร้าง เสียง ไวยากรณ์ และ
ค าศพัทธุ์รกิจ 

 
 5-234-201 ภาษาจีนธุรกจิ 3 3(3-0-6) 

   Business Chinese 3 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-234-102  ภาษาจีนธุรกจิ 2 

ศึกษาภาษาจีนระดับกลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงศพัท ์
ส านวน ตลอดจนไวยากรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความ
คล่องตวัในการใชภ้าษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการพูดเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ 

 
5-234-202 ภาษาจีนธุรกจิ 4 3(3-0-6) 

   Business Chinese 4 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-234-201  ภาษาจีนธุรกจิ 3 

ศึกษาภาษาจีนระดับสูงกว่าระดับกลาง พฒันาการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ความสามารถของนักศึกษาทางดา้นศพัท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ เน้นการอ่านขอ้ความทางธุรกิจเพื่อความเขา้ใจและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
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5-234-321 การอ่านภาษาจีนธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Reading  in  Business Chinese 

 วชิาบังคับก่อน :  5-234-202  ภาษาจีนธุรกจิ 4 
   ศึกษาภาษาจีนจากขอ้มูลเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เนน้ความสามารถใน 
   การอ่านเพื่อความเขา้ใจ เก็บใจความ ตีความหมาย สรุปแสดงความคิดเห็นได ้ 
   ทั้งการพดูและการเขียน 
 
 5-234-331 การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกจิ   3(3-0-6) 

 Listening and Speaking in Business Chinese  
 วชิาบังคับก่อน :  5-234-202  ภาษาจีนธุรกจิ 4 

ศึกษาหลักการใช้ค  าและวลีในการสนทนาทางธุรกิจโดยเน้นทกัษะการฟัง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทักษะการพูดให้สามารถตอบโต้ได้ทันทีอย่าง
คล่องแคล่ว และถูกตอ้ง   

 
 5-234-411 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Chinese for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน :  5-234-202  ภาษาจีนธุรกจิ 4 

 ศึกษาศพัทส์ านวนภาษาจีนเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารธุรกิจ  
 ตลอดจนรูปแบบในการเขียนบนัทึกขอ้ความ การเขียนอีเมลส์ การโตต้อบ 
 จดหมายธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
 

4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตวัสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายการงานและ
การน าเสนอ 
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 5-230-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ หรือ 1                              
ภาคการศึกษาปกติ  
 

 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ    ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา  


