หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย :
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :
อักษรย่อภาษาไทย
:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
B.A. (English for Business Communication)

3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
4.4 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
พนักงานบริษัท พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และการธนาคาร และ
หน่วยงานในภาครัฐที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจต่าง ๆ นักแปล
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและ/หรือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม
-ความสาคัญการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิเช่น
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การแข่งขันสูงจากองค์การต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ การเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียน เป็นต้น ซึ่งความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเป็นศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
องค์การให้สามารถสื่อสารและการดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถ
นาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
-วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้
1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาและเพิ่มพูนความรู้
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้นาและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือก(รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

132

หน่วยกิต

30
12
3
3
3
4
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
- วิชาแกน
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า

96
36
39
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

4

3.1.3 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
270xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
27112X
ภาษาอังกฤษ 1 หรือ 2
271xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
27xxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
272xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
273xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
273181
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
282151
โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษ
รวม
270xxx
273xxx
27xxxx
27112X
271202
282101
282121

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 3
ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักการอ่าน
รวม

ปีที่ 2
282202
282211
282222
282231
282241
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
หลักการตลาด
การสื่อสารด้วยวาจา
การอ่านเชิงธุรกิจ 1
การเขียน 1
หลักการแปล
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปีที่ 2
282223
282232
282242
282253
282291
282xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านเชิงธุรกิจ 2
การเขียนเชิงธุรกิจ 1
การแปลทางธุรกิจ
ภาษาศาสตร์สังคม
พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3
282303
282312
282333
282361
282xxx

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการและองค์การ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ 2
เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ
วิชาเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
รวม

ปีที่ 3
282371
282373
282334
282313
282324
282xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
การเขียน 2
การนาเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ
การอ่านและการย่อความ
วิชาเลือก
รวม

ปีที่ 4
282483

ภาคการศึกษาต้น
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
6(0-18-6)

หรือเลือกเรียนรายวิชาทดแทน
282482
ฝึกงาน
282492
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ปีที่ 4
282481
282xxx
Xxxxxx

18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

รวม

3(0-9-3)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
9
3
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
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3.1.4 รายวิชา จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กาหนดให้เรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต
โดยจัดกลุ่มเรียนตามความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ จากรายวิชาต่อไปนี้
271121
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
271122
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
271123
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
271202

271141
271142
271151
271161
271162
271163
271164
271168
271169

1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ
English for Business

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication II
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Khmer for Communication I
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Khmer for Communication II
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication II
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Lao for Communication I
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Lao for Communication II
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271183
271184
271185
271186

270101
270103
270104
270105
270121
270171

270151
270152
270153
270251
270122
270131
270132

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

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

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
3(3-0-6)
Art of Speaking and Presentation
มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
Humans and Civilization
มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Humans and Culture
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Humanities
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3(3-0-6)
Fundamental Systems Thinking
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Natural Resources and Environment
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
สื่อในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Media in Everyday Life
จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
3(3-0-6)
Psychology for Living and Adjustment
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Culture
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Group Dynamics and Leadership
สังคมศาสตร์เชิงบูรณการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Basic Knowledge of General Law
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ต่อไปนี้
273102
273132
273135

273181

272131
272132
272133
272134
272135
272136
272137
272138
272139
272140
272141

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics for Daily Life
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
พลังงานเพื่อชีวิต
Energy for Life
5. วิชาคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(2-2-5)

6. กลุ่มวิชาเลือก
เลือกเรียนอย่างน้อย
5 หน่วยกิต
6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1)
เลือกเรียน 1 รายวิชา จานวน 1 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
การฝึกด้วยเครื่องน้าหนักเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Walking and Jogging for Health
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Futsal for Health
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Handball for Health
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Badminton for Health
เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Tennis for Health
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Soft Tennis for Health
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Table Tennis for Health
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272142
272143
272144
272145
272146
272147
272148
272149
272150
272151
272152
272153
272154
830101

272101
272102
272103

มวยไทยเพื่อสุขภาพ
Muay Thai for Health
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
Krabi Krabong for Health
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
Takraw for Health
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
Martial Art for Health
เทควันโดเพื่อสุขภาพ
Taekwando for Health
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
Bowling for Health
เปตองเพื่อสุขภาพ
Petangue for Health
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
Aerobic Dance for Health
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
Rhythmic Activities for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ
Woodball for Health
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
Chairball for Health
ว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1 (0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

6.2 กลุม่ อื่น ๆ จานวน
4 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จานวนเ 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
6.2.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 2)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2(2-0-4)
Holistic Health Promotion
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2(2-0-4)
Tobacco, Alcohol and health
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
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272104
272121
272111
272112
272113
272114

272105
270106
270107
270108
272221
270321

270109
270113
270110
270421
270422

สุขภาพและความงาม
Health and Beauty
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
Health, Environment and Safety
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
Happiness and Creative Health
วัยรุ่นกับความปลอดภัย
Teenagers and Safety
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
Life Skills and Adolescent Health
6.2.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
การจัดการครอบครัว
Family Management
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
Personality and Self Development
ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)
Information Literacy in the Digital Age
การจัดการความรู้สาหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
Knowledge Management for Sustainable Learning
อารมณ์และการจัดการความเครียด
Emotion and Stress Management
การออกแบบและการนาเสนออย่างสร้างสรรค์
Design and Creative Presentation
6.2.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
มรดกทางภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom Heritage
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
มนุษย์กับศาสนา
Man and Religions
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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270424

รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
Lifestyle and Multi Cultural Learning
ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Art and Wisdom

270141

270425
ข.

282121
282151
282202
282211
282231
282241
282253
282291
282303

2(2-0-4)

6.2.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด
มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
Creative Thinking for Society

270201

282101

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า

2(2-0-4)
2(2-0-4)
96

36
39
21

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1. วิชาแกน กาหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Knowledge on Business
หลักการอ่าน
Reading Techniques
โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษ
English Structure and meaning
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การสื่อสารด้วยวาจา
Oral Communication
การเขียน 1
Writing I
หลักการแปล
Principles of Translation
ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistics
พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
Introduction to Western Culture
การจัดการและองค์การ
Management and Organization

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)
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282324
282334

การอ่านและการย่อความ
Reading and Summarizing
การเขียน 2
Writing II

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

2. วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
282222
การอ่านเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Reading I
282223
การอ่านเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business Reading II
282232
การเขียนเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Writing I
282242
การแปลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Translation
282312
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Communication
282313
การนาเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Presentation
282333
การเขียนเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business Writing II
282361
เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Technology and Media for Business Communication
282371
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading in Business
282372
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Meeting
282481
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Related Topics
282483
สหกิจศึกษา
6(0-18-6)
Coorperative Education
กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ ให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ทดแทน
282482
282492

ฝึกงาน
Practicum
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
Independent Study in Business English Language

3(0-9-3)
3(3-0-6)
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3. วิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
282373
282374
282375
282376
282471
282472
282473
282474
282475
282476
282491

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
English for Tourism Business
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม
English for Hotel Personnel
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม
English for Socializing
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
English for Negotiation
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
English for International Trade and Industry
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเข้าและส่งออก
English for Importing and Exporting
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
English for Gems and Jewelry Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro Industry
หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

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(3-0-6)
6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
271121 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing English
with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command
of the English language for efficient communication in daily life
271122 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher
knowledge and understanding of structure designed to achieve a more practical
and greater command of the English language for efficient communication in daily
life
271123 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English with
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the
highest knowledge and understanding including social and cultural aspects of the
language, to examine their influence on structure, and language usage in a variety
of circumstances designed to best enhance command of the English language
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1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
271202 ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ จาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ประยุกต์ในด้านธุรกิจ
Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on
specific terminology relevant to Business which appears in printing materials and
other informative media including inquiries and presentation of related contents
applicable in Business
1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ
271141 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and
conversation at the basic level
271142 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
271151 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for
efficient communication suitable with context and situations both in daily life and
for academic purposes
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271161 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Khmer for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at
the basic level
271162 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Khmer for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
271163 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and
conversation at the basic level
271164 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
271168 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Lao for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and
conversation at the basic level
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271169 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Lao for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
271183 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and
conversation at the basic level
271184 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
271185 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication I
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คาศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and
conversation at the basic level
271186 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication II
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คาศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing, vocabularies and conversation at a higher level
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
270101 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
3(3-0-6)
Art of Speaking and Presentation
การพูดเพื่อเสริมสร้างความสาเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธี
การพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนาเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการ
นาเสนอ
Speaking for achievement; developing speech contents, language,
personality, and speaking strategy; speaking for various objectives and occasions;
project and work presentation; use of media in presentations
270103 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
Humans and Civilization
ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
Human wisdom in organizing social, economic, and political systems in
accordance with the natural environment and culture of a particular region which
affected the creation of civilizations in the past, present, and future
270104 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Humans and Culture
กาเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง
กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม
Origin and evolution of human culture; perceptions on culture; relations
between human, culture and society; effects of change on social, political, legal and
economic conditions; Thai social background, cultural conflicts and cultural change
270105 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Humanities
การพัฒนาจิตสานึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต
มนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกาหนดความเป็นไป
ของชีวิตมนุษย์ ความสาคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมใน
ชีวิตประจาวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจาวัน
Development of critical consciousness related to value seeking and the
meaning of human life from different perspectives such as scientific, social and religious
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dimensions, influences on human potential, the importance of knowledge to life;
various forms of knowledge searching; ethics in daily life for oneself, others and the
entire society; and practices of reasonable thinking in everyday life
270121 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3(3-0-6)
Fundamental Systems Thinking
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนาหลักการคิดเชิงระบบ
ไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ
Definition, principles, values, concepts, background, nature of system
thinking, system thinking and learning organization, system thinking and problem
solving, and application of system thinking to solve different types of problems in
various careers
270171 มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Natural Resources and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรม
แรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถกระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทาลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
Relation between human and ecological and social systems; human
behaviors and impulses to stimulate, accelerate, delay, create, destroy, and alter,
natural resources and the environment; impact of economic and social development;
effect of regulations on environmental management; balance between social,
economic and environmental forces; principles of sustainable development
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
270151 สื่อในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Media in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของสื่อในสังคมประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างของสื่อ ความสาคัญ
และบทบาทหน้าที่ของสื่อที่มีต่อสังคม การใช้ประโยชน์และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการบริโภคใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตในอนาคต
General characteristics of media in various societies; media structure
arrangement, importance and roles of media society; media utilization, and knowing
what the media is up to in daily life, including analysis of change in media and
communication technologies in daily life in the future
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270152 จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
3(3-0-6)
Psychology for Living and Adjustment
การประยุกต์แนวคิดที่สาคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การ
เรียนรู้และเจตคติ ในการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การ
สร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต การปรับตัวต่อ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม
Application of important psychological concept such as emotion,
personality, motivation, learning, and attitudes in living with regards to selfunderstanding and understanding others; relationship establishment; associating
with others; problem solving skills and self-adjustment to circumstances in both
daily life and in the changing societies
270153 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์
สาคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอานาจและองค์กรระหว่างประเทศ ใน
การแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ
Present situation in different regions of the world including wisdom
and important events in the contemporary world; roles and strategies in solving
internal and international problems of great powers and international organization
270251 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Culture
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสาคัญ
หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการ
ปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย
General characteristics of Thai society; social arrangement and social
structure; importance, duties and roles of different institutions that comprise Thai
society, such as family, politics and government, economy, education, and religions,
including analysis of economic, social and security problems of Thai society; and
guidelines for the survival of Thai society
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270122 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Group Dynamics and Leadership
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิค
วิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นา หน้าที่ของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับ
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ
Theories and principles concerning nature of groups, group dynamics
process, techniques and methods of group arrangement, leadership, group leader
and group member function, group activity skill development and learning,
communication, group problem solving and decision making
270131 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทาง
สังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง
กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
Social skill development; systems thinking; and practices on social
morality and ethics, integration of knowledge with real social life in different
dimensions, such as politics and government, laws, geography, history, social
science, public policies, good governance, human rights, culture, social problems,
economics, business operation, technologies, management, intellectual property, as
well as Thai identity in the global society
270132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Basic Knowledge of General Law
ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมาย
ที่สาคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมาย
อาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
Background and evolution of law; definition and general
characteristics, important legal systems around the world, basic knowledge of
constitutional law, administrative law, criminal law, and civil and commercial law in
relation to daily life
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
273102 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Mathematics for Daily Life
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่
ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Basic financial mathematics, principles of problem solving, rational
usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative starting
situations by setting proposed problems or simulated situations of conditions
relating to daily life emphasizing suitable examples or circumstances concerning the
field of humanities and social sciences
273132 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2(2-0-4)
Biodiversity and Conservation
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการ
อนุรักษ์
Biodiversity, genetic materials, genetically modified organisms (GMO),
relation between life and environment, utilization of nature, Thai wisdom and
conservation
273135 พลังงานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Energy for Life
ความหมาย ประเภท แหล่งกาเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
Definitions, types, energy sources, human and energy consumption,
energy consumption problems and solving methods, energy conservation, and
sufficiency economy way in energy consumption
5. วิชาคอมพิวเตอร์
273181 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Information Technology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การ
สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Definition, importance, components of information technology
multimedia, data communication and computer networks, services and application
software on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law
and ethics concerning the use of information and communication technology
6. กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)
6.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ(กลุ่มที่ 1)
272131 การฝึกด้วยเครื่องน้าหนักเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้าหนัก
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using weight training.
272132 การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Walking and Jogging for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน – วิ่ง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using walking and jogging activities
272133 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using football activities

24

272134 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using basketball activities
272135 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using volleyball activities
272136 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Futsal for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using futsal activities
272137 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Handball for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using handball activities
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272138 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Badminton for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using badminton activities
272139 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Tennis for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical
fitness, recreation using tennis activities
272140 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Soft Tennis for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using soft tennis activities
272141 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Table Tennis for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using table tennis activities
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272142 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Muay Thai for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical
fitness, recreation using muay thai activities
272143 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Krabi Krabong for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using krabi krabong activities
272144 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Takraw for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using takraw activities
272145 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Martial Art for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using self defense activities
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272146 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Taekwando for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using taekwando activities
272147 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Bowling for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using bowling activities
272148

เปตองเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Petangue for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using petangue activities
272149 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Social Dance for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออก
กาลังกายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ
Significance of health and physical fitness; science of exercise,
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical
fitness, recreation using social dance activities
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272150 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Aerobic Dance for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using aerobic dance activities
272151 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using rhythmic activities
272152 โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using yoga activities
272153 วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Woodball for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using woodball activities
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272154 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Chair ball for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กายการควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using chairball activities
830101 ว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Swimming for Health
ความสาคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกาลัง
กาย การควบคุมน้าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้า
Significance of health and fisical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attidude toward exercise for health, physical fitness,
recreation using swimming activities
6.2 กลุ่มอื่น ๆ
6.2.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ(กลุ่มที่ 2)
272101 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
Concepts of holistic health; principles of health promotion covering physical,
emotional, social, and spiritual aspects; prevention and reduction of risky behaviors; selfhelp concepts that promote good health and improve the quality of life
272102 ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
Tobacco, Alcohol and health
สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค
การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์
Tobacco and alcohol consuming situations, hazard, guidelines to prevent
tobacco and alcohol consumption, methods to stop smoking and/or drinking, Global and
Thai laws regarding tobacco and alcohol, ramification of tobacco and alcohol industries
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272103 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจาบ้านและ
วิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์
Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial signs
and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community, basic
life support, nostrum and its usage, safety and pain relief before transferring to hospital
272104 สุขภาพและความงาม
2(2-0-4)
Health and Beauty
แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการ
ปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย
Concepts of natural ways for holistic health and beauty care; concepts and
guidelines for balanced health and beauty promotion through Thai and universal wisdom
under the philosophical principles of sufficiency economy in accordance with Thai context
and lifestyle
272121 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2(1-2-3)
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสาคัญต่อ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและ
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิต
Definition, principles and components of physical education and recreation
important to human physical and emotional growth and development, application of
physical education and recreation activities in order to develop skills and fitness both
physical and mental affecting life living
272111 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Health, Environment and Safety
ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การ
ดารงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Definition, concepts, principles of health, environment and safety; daily
living, adaptation in present society and the result of globalization on social, health,
environmental and safety problems for better quality of life
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272112 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Happiness and Creative Health
ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพ
ดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมองต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุข
และสุขภาพในการดาเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต
Definition, principles, concepts, situations, trends, policies concerning
happiness and good health in present and future society, happiness of life concept from
various perspectives, creation of happiness and health in daily life, and related to
happiness and value of life
272113 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2(2-0-4)
Teenagers and Safety
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของ
คนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น
Definition, concepts concerning teenagers, safety, various risks of teenagers
in environment, food, traffic, and daily life; techniques of risk management in health and
safety of teenagers
272114 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2(2-0-4)
Life Skills and Adolescent Health
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จาเป็นใน
การวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
Definition, concepts, growth and development, components of life skills
and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual health,
necessary life skills for life planning, and self development for health promotion
6.2.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
272105 การจัดการครอบครัว
2(2-0-4)
Family Management
มโนมติเกี่ยวกับครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการครอบครัว การเตรียมตัวก่อนมีคู่ครอง การครองชีวิตคู่ ปัญหาครอบครัว แนวทางการจัดการ
กับครอบครัว นโยบายเกี่ยวกับครอบครัว แนวโน้มครอบครัวในอนาคต และกฎหมายครอบครัว
Ideological concepts of family, family development, factors related
to family management, self-preparation before marriage, married life, family
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problems, guidelines on family management, policies and trends of family in the
future including family laws
270106 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2(2-0-4)
Personality and Self Development
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ การ
เสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี
Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding
inter- personal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality
development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good
quality of life
270107 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2(2-0-4)
Information Literacy in the Digital Age
บทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้าน
สารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
วิธีการการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
Roles and importance of information; standard of knowledge and
information competence in a knowledge-based society; ability and skills to search
and access a wide variety of information sources, learning methods, integration of
knowledge, and information ethics
270108 การจัดการความรู้สาหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Knowledge Management for Sustainable Learning
ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการ
ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
Definition, patterns and theories of knowledge management,
realization of the importance of knowledge management; characteristics and
evolution of a knowledge-based society, application of knowledge management
principles for sustainable learning
272221 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2(2-0-4)
Emotion and Stress Management
ความหมาย ความสาคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดารงชีวิต หลักการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสาคัญของ
อารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด
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การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์
เทคนิคการจัดการความเครียดในการทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน
Definition, significance, influence of stress in daily life, principles,
concepts, theories related to stress, self-assessment of stress, importance of
emotion, personality, mental health, self-esteem related to stress, change of
thinking, positive thinking, problem confrontation, stress release practice, stress
management techniques at work and daily life
270321 การออกแบบและการนาเสนออย่างสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Design and Creative Presentation
หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนาเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการ
นาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนาเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนาเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อ
กับการนาเสนอ สื่อประสมกับการนาเสนอ และทักษะการนาเสนออย่างสร้างสรรค์
Principles of design for communication, presentation skills in various
occasions, personalities and presentation, creative thinking and presentation, target
groups and presentation, specific qualification of media and presentation,
multimedia and presentation, and skills on creative presentation
6.2.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
270109 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Wisdom Heritage
มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดารงชีวิตในระบบนิเวศน์
หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
Heritage of Thai wisdom originating from natural learning and
evolving into knowledge, thoughts, beliefs, and competency for human adaptation
and adjustment for life in ecological systems, natural surroundings and a variety of
socio-cultural environments
270113 อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
ASEAN Studies
กาเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการ
รวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกาหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations); the
concepts of ASEAN integration; ASEAN Roles and declarations; the ASEAN Summits’
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regulation and ASEAN charter; Goals and Cooperation in political-security,
economic and socio-cultural development in the ASEAN region
270110 มนุษย์กับศาสนา
2(2-0-4)
Man and Religions
ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มี
ต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาชีวิต
Definitions, sources, and types of religions in addition to
exploring religious relationships and attitudes in life, society and the world in
general and explores the concepts of life and lifestyle development in
accordance with religious rules and the application of religious principles to
solve humanities’ problems in life
270424 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Lifestyle and Multi Cultural Learning
ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมใน
ระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค์ประกอบของ
วัฒนธรรม ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา และแนวทางแก้ไข ระบบพหุ
วัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว และการประยุกต์ในชีวิตประจาวันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
Definition, principles, concepts concerning lifestyle and culture in
various cultural contexts, cultural diversity, category and component of culture,
relationship between lifestyle and culture, affects of cultural diversity and
lifestyle, reason analysis of problem and its solution, multiculturalism,
preparation, adaptation, and application in daily life both inside and outside an
educational institution
270421 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาสังคม
Definition, principles, concepts, significance, operational
guidelines, and relationship between concept of sufficiency of economy and self
and social development, royal initiative sufficiency economy and social
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development, and application of knowledge to improve the quality of life
270422 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ
วงจรการดาเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การ
สร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดย
เน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทา
กิจกรรมจิตอาสา
Definition, activities, models of the volunteer spirit within and
outside the country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize
volunteer members and promote solidarity, innovation, creativity of volunteer
spirit project arrangement, techniques to manage good projects focusing on
particular projects relevant to planning, good communication, and continuity of
volunteer spirit activity operation
6.2.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด
270141 ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Folk Art and Wisdom
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนา
ส่งเสริมคุณค่าศิลปะพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน
Definition, significance, type of Thai folk art and local wisdom,
relations between folk art and wisdom in the Thai way of life, guidelines promote
preservation and development of folk art value in today's society
270201 มนุษย์กับทักษะการคิด
2(2-0-4)
Man and Thinking Skills
ความหมาย วิธีการคิด คุณค่าของการคิด และการใช้ปัญญาหาเหตุผล การนา
ทักษะการคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Definition, principles of thought, value and wisdom in the application
of critical thinking skills towards problem identification, prevention and solution in
daily life
270425 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2(2-0-4)
Creative Thinking for Society
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสาคัญและแนวทางการ
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พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาสังคม
Principles, concepts and theories of creative thinking; importance
and guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking
towards social development; social learning, analysis, and problems; application of
educational knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social
development
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
282101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
General Knowledge on Business
ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนาเข้า การส่งออก การคานวณ
ทางธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
An introductory business course of business terminology and preliminary
study of basic characteristics of business and related elements in operating business
enterprise including organizing, human resource management, social security and
pension fund, accounting, finance, marketing, import and export, business mathematics,
philosophy of sufficiency economy, property rights, business law and regulations and
also business ethics
282121 หลักการอ่าน
3(3-0-6)
Reading Techniques
หลักการอ่านและการจับใจความภาษาอังกฤษ โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างของ
ประโยคย่อหน้าและความหมายของคาศัพท์จากบริบท เพื่อให้สามารถเก็บใจความสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่องได้
Principle and summarizing of reading English text with emphasis on
understanding the structure of sentence, paragraph and word meaning from context
in order to read for main ideas and supporting details
282151 โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure and meaning
การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษในระดับคา ประโยค และ
ข้อความภาษาอังกฤษ ในการศึกษาความหมายของภาษา เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่าง
มีประสิทธิภาพ
Analysis of structure and meaning system of English with emphasis on
word, sentence, and discourse level including other aspects relevant to the study of
meaning in English to be used to promote effective communication
282202 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสาคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
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การตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมทาง
การตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด
Definition and importance of marketing to business, the economy and the
society; concepts of modern marketing; marketing functions; elements of market structure;
market segmentation; market targeting; market positioning; market environment;
consumer behavior; marketing mixes; responsibility and ethics of marketers
282211 การสื่อสารด้วยวาจา
3(3-0-6)
Oral Communication
การออกเสียง และการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
Pronunciation and conversation on topics related to everyday life ; culture
aspects of given social functions, with the aim of helping students gain confidence in
verbal communication in English
282231 การเขียน 1
3(3-0-6)
Writing I
โครงสร้างการเขียนระดับอนุเฉท กระบวนการคิด และฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับ
อนุเฉทในรูปแบบต่าง ๆ
Organization of paragraph, development of ideas and practice of writing
various types of paragraph
282241 หลักการแปล
3(3-0-6)
Principles of Translation
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปลในการสื่อ
ความหมาย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปลและแนวทางแก้ไข
Principles, processes and basic techniques of translation; roles of translation
in communication; problems occurred in translation and ways to minimize them
282253 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ความหลากหลายของภาษา ตัวตนและวัฒนธรรม
Relationship between language and society; variations of language,
identity and culture
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282291 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Introduction to Western Culture
ความเข้าใจ แนวความคิดและอารยธรรมของชาติตะวันตก เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Understanding concepts and practices developed in western civilization for
effective communication
282303 การจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization
แนวคิดต่าง ๆ ในหลักการจัดการธุรกิจ งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทางานเป็นทีม จริยธรรมของผู้บริหาร และปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ
Concept on principles of business management; task of management;
planning, organization, human resource management, leadership, commanding, motivation,
controlling, communication, teamwork building, working by teamwork; ethics of executive
and social and economic problems that affected with business management
282324 การอ่านและการย่อความ
3(3-0-6)
Reading and Summary
การจับใจความและความเข้าใจเนื้อหาสาคัญจากการอ่าน การเขียนใจความโดยใช้คา
ของตนเอง และการถอดความแบบต่าง ๆ
Summarizing and comprehension main ideas from reading; write down
the main idea by using the writers’ own words and paraphrasing with different techniques
282334 การเขียน 2
3(3-0-6)
Writing II
การเขียนเรียงความแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ลึกซึ้งทางความคิดในระดับเบื้องต้น โดย
ให้มีความสมดุลขององค์ประกอบในการเขียน ได้แก่ เนื้อหาในการเขียน ตลอดจนฝึกการเขียนให้มี
เอกภาพ ฝึกการเขียนให้กระชับตรงประเด็น และเสนอความคิดอย่างสมเหตุผล
Various methods of developing a piece of writing with complicated content;
development of skills in balancing writing components and integrating writing content in a
precise and logical way
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วิชาบังคับ
282222

การอ่านเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Reading I
กลวิธีที่ใช้ในการอ่านงานเขียนหรือบทความเชิงธุรกิจโดยให้ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์
เนื้อหาและวิธีการนาเสนอข้อมูลของผู้เขียน ฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนเชิงธุรกิจต่างๆ
โดยการอภิปราย
Different strategies used in reading business texts or articles ; analysis
of the content and the writer’s presentation of information; practice giving opinions
about written texts in open discussion
282223 การอ่านเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business Reading II
กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนหรือบทความเชิงธุรกิจในระดับที่ยากขึ้นโดยให้
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนาเสนอข้อมูลของผู้เขียน ฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
เขียนเชิงธุรกิจต่างๆ โดยการอภิปราย
Different strategies used in reading business texts or articles of a
complicated nature; analysis of the content and the writer’s presentation of
information; practice giving opinions about the texts in open discussion
282232 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Writing I
องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนเนื้อความเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึก
รวบรวมและจัดระบบความคิดหรือข้อมูล และเรียบเรียง เพื่อถ่ายทอดเป็นข้อเขียนในระดับง่าย
Components and patterns of business writing; development of skills
in generating and shaping ideas or information to be presented in writing pieces in a
business setting
282242 การแปลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Translation
การแปลข้อความประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็น ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการแปลเอกสารต้นฉบับ โดยเน้นความถูกต้องการใช้คาและโครงสร้าง
ทางภาษาที่ถูกต้อง
Business translation from Thai into English and English into Thai,
focusing on the translation of primary source materials business documents; special
attention will be placed on grammatical and lexical accuracy
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282312 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Communication
การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในบริบทขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวม
ถึงทาความเข้าใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับและการส่งสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
Analysis of English communication in various business organizational
contexts; recognition of factors that affect effective communication
282313 การนาเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Presentation
วิธีการนาเสนอข้อมูลและความคิดเห็นด้านธุรกิจต่างๆ ในรูปของการรายงานปาก
เปล่า ตลอดจนการใช้เทคนิคและสื่อต่างๆ เพื่อให้การนาเสนอมีประสิทธิภาพ
Methods for presentation of ideas and oral reports in a business
environment; practice in using visual aids for effective presentations
282333 การเขียนเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business Writing II
องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนเนื้อความเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึก
รวบรวมและจัดระบบความคิดหรือข้อมูล และเรียบเรียง เพื่อถ่ายทอดเป็นข้อเขียนในระดับที่ยากขึ้น
Components and patterns of business writing; development of skills
in generating and shaping ideas or information to be presented in writing pieces
containing complicated concepts in a business setting
282361 เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Technology and Media for Business Communication
การวิเคราะห์ปญ
ั หาการนาเสนอทางธุรกิจ การวางแผน การออกแบบและการ
เตรียมการนาเสนอ ตรงตามจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาที่จะนาเสนอ ตลอดจนการศึกษา
เทคนิคในการเตรียม การเลือก การใช้และการประเมินผลสื่อการนาเสนอ
Analysis of problems in business presentation. Planning, design and
preparation of a presentation corresponding to the presentation objectives, target
audience, and content. Emphasis on techniques used in preparation, selection,
utilization and evaluation of presentation media
282371 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading in Business
การอ่านข้อความต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง โดยสามารถตีความและ
สรุปข้อความ รวมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดและวิธีการเขียนของผู้เขียนและสามารถสรุปข้อความ
ที่อ่านได้
Reading various forms of written text; focusing on comprehension,
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interpretation and summary; enhancement of analytical and critical skills as well as
paraphrasing of written text
282372 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Meeting
การพูดในการดาเนินการประชุมทางธุรกิจ การใช้ภาษาและยุทธวิธีในการวางแผน
จัดทาและเตรียมวาระการประชุม การพูดในฐานะที่เป็นประธานการประชุม และ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม การอภิปราย การโต้แย้งและการแสดงความคิดเห็น
Speaking in conducting the business meetings; language and
strategies required for agenda planning and preparation, chairmanship and the
various roles of members, discussion, arguments and opinions
282481 สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Related Topics
ประเด็นปัญหาทางการสื่อสารในโลกปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนามา
อภิปรายในชั้นเรียน โดยเน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
นาเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในรูปของการรายงานปากเปล่า
Current communication issues from various business media through
class discussion with emphasis on research skills, discussion, presentation of facts
and opinions, and oral reports
282482 ฝึกงาน
3(0-9-3)
Practicum
การนาความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัว
เข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทางาน
เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
Knowledge and skills studied in the curriculum to use in authentic
business organizations; adjusting themselves to the workplace; being accountable
for the assigned responsibilities; and enhancing experience, social skills, and social
activities with other people
282483 สหกิจศึกษา
6(0-18-6)
Cooperative Education
บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
Integrating knowledge studied in the curriculum to work in workplaces,
corporate with faculty for managing systematic learning process mutually; being
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able to think critically and make plans, resolve the problems systematically
282492 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Independent Study in Business English Language
หัวข้อทางภาษาอังกฤษที่อยู่ในความสนใจ โดยการค้นคว้าการจัดทารายงานและ
การนาเสนอผลงาน
Intensive study of a topic of interest, emphasizing searching for the
needed information and presenting the results
วิชาเลือก
282373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism Business
คาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การศึกษาเนื้อหาและ
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ฝึกทักษะการสื่อสาร และความสามารถในสรุปข้อมูลและนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
Vocabulary and expressions used for tourism; a study of material
and information about Thailand’s geography, history, civilization, culture, and major
tourist attractions; practicing appropriate communication skills, and developing the
ability to collate and present tourist information
282374 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel Personnel
คาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษ ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรม และการศึกษาเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะงาน การจัดการงานโรงแรม และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ทักษะการ
สื่อสาร และรู้จัก
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่
Vocabulary, idiomatic expressions used in the hotel industry and a
study of job descriptions, hotel management, and hotel personnel responsibilities;
practicing communication skills and other tools relevant to hotel business; course
may include field trips
282375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
ศัพท์ สานวน และเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน การติดต่อสื่อสารในลักษณะงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในธุรกิจการบิน ตลอดจนรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง มี
การศึกษานอกสถานที่
Vocabulary, idiomatic expressions, used in airline business;
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communication skills involved with matters pertaining to services in airline business
; and other tools relevant to airline business; course may include field trips
282376 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม
3(3-0-6)
English for Socializing
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเข้าสังคมในบริบทของมืออาชีพ การเจรจาทางธุรกิจ การ
รับรองลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
English used in socializing in a professional context; business contacts
and dealing with visitors in various situations
282471 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
English for Negotiation
เทคนิคการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวในทางธุรกิจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึง
ทักษะและจิตวิทยาในการต่อรอง
Negotiation, argumentation and persuasion techniques in various
business situations including the development of skills and psychology of
negotiations
282472 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Trade and Industry
การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลาง (lingua franca) ในบริบทของธุรกิจ
นานาชาติ เน้นการศึกษาถึงบทบาทของภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อเขียนประเภทต่างๆ ที่ใช้ใน
ชุมชนทางธุรกิจนานาชาติ
Usage of English as a lingua franca in the context of international
business, with an emphasis on its roles in spoken and written forms; different types
of written documents used in the international business community
282473 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
English for Importing and Exporting
ศัพท์เทคนิค โครงสร้าง สานวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้กันเป็นปกติในการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า การขนส่ง การตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนาเข้า / ส่งออก
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used
in importing and exporting, logistics, international marketing and the import / export
procedures
282474 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ เรียนรู้คาศัพท์และวลีที่จาเป็นในการ
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ติดต่อสื่อสารในธุรกิจประเภทนี้
English communication in the logistics industry, including vocabulary
and expressions essential for communication in the field
282475 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
English for Gems and Jewelry Industry
ศัพท์เทคนิค โครงสร้าง สานวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในวงการอัญมณีและ
เครื่องประดับ
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used in
Gems and Jewelry business
282476 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
English for Agro Industry
ศัพท์เทคนิค โครงสร้าง สานวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสาขาหรือ
อุตสาหกรรมเกษตร
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used in
the field or Agro industry
282491 หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Selected Topics in English Language
หัวข้อคัดสรรด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่มความรู้โลกยุคใหม่
Selected contemporary topics in English language to enhance the
understanding and knowledge of the modern world
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