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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25560191104593
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย :
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรยอภาษาไทย
:
อักษรยอภาษาอังกฤษ :

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
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 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
5.4 การรับเขาศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตตางชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.5 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
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 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2561
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
พนักงานบริษัท พนักงานองคการระหวางประเทศ การจัดการโลจิสติกสและการธนาคาร หนวยงานใน
ภาครัฐที่ตองใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจตาง ๆ นักแปล ผูประกอบการธุรกิจสวนตัวในระดับตางประเทศ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-2299-0035-XX-XX
M.A. (TEFL/ TESOL)
University of Essex, UK พ.ศ. 2559
กศ.บ. (การสอนภาษาตางประเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2557
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
(2) นางสาวชุติมา สถิตยเสถียร
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1009-0079-XX-XX
M.A. (Language and Communication) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2540
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2538
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
(3) นางสาวสุทธิรักษ สุวรรณเดชา เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2001- 0022-XX-XX
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2546
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2539
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
(4) นายธนนทรัฐ นาคทั่ง
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-1014-0081-XX-XX
IMAS (ASEAN Studies) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2555
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
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(5) นางสาวภาวดี ศรีสังข
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2299-0022-XX-XX
Ph.D. (Education) University of Canterbury, New Zealand พ.ศ. 2560
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2544
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2536
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
(6) นายภาณุพงศ ศีลสังวรณ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-2299-0013-XX-XX
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2551
อาจารย

(7) นายศตวรรษ ไชยสิทธิ์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-2009-0006-XX-XX
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2552
อาจารย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการสรางความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
รวมถึงกลุมประเทศอาเซียน การเปดเสรีทางการคา และการเคลื่อนยายการทํางานของแรงงาน ผาน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการเขาสูการเปนประเทศที่ใชนวัตกรรมสรางมูลคา (Thailand 4.0) ทําให
องคการธุรกิจและหนวยงานราชการตองปรับตัว ทําการคา และประกอบธุรกิจกับตางประเทศมากขึ้น
การติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนกลไกในการรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดังนั้นในการผลิตบุคลากรที่สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ
ในทุกมิติ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานนี้ และเปนรากฐานที่ยั่งยืนในการ
พัฒนาประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณในโลกปจจุบัน ประชากรในสังคมโลกมีการเคลื่อนยาย มีการติดตอสื่อสารกัน สังคม
และวัฒนธรรมในประชาคมโลกมีความหลากหลายจากการเปดประชาคมอาเซียนอยางเปนการทาง การ
เรียนรูพื้นฐานวัฒนธรรมในแตละชาติมีความจําเปนเพื่อนําไปสูการอยูรวมกันอยางเขาใจและสันติ
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในดานการผลิตบุคลากรที่มีความรูดานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ เพื่อสนองความตองการบุคลากรที่ยังขาดแคลนจํานวนมาก โดยบุคลากรที่ผลิตตองมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวมถึงมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นดังนั้น
ตามทําเลที่ตั้งของวิทยาเขตอยูในพื้นที่ติดกับชายแดนของประเทศไทย เปนประตูเปดรับผูคนและสงออก
สินคาไปยังประเทศใกลเคียงและตางประเทศ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
จัดการเรียนรูตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรและสรางความ
โดดเดนใหแกภาคธุรกิจในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษบังคับ และภาษาอื่นๆ)
วิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
(วิชาสังคมศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(วิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
(วิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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13.3 การบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รฯเป นผูรั บ ผิ ดชอบจั ดการเรี ยนการสอนหลัก สู ตรนี้เ อง เช น การจั ด หาอาจารยผูสอน
ประสานงานการจัดตารางสอน และจัดตารางสอบกับงานวิชาการของวิทยาเขตจันทบุรีใหเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนผูเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาของหลักสูตรนี้เปนวิชา
เลือกเสรี จะมีการประสานงานกับอาจารยประจําหลักสูตรของผูเรียน เพื่อใหนิสิตไดบรรลุผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรนี้
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ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.4.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเขาศึกษาใน
หลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.4.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่น แลวสามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นิสิตที่ตองการเทียบโอนหนวยกิต หรือลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตร
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 132
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
96
หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
15
หนวยกิต
- วิชาบังคับ
57
หนวยกิต
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา
24
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หนวยกิต ประกอบดวย
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หนวยกิต
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
99910259
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
99920159
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
ภาษาอื่น ๆ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จาก 3 รายวิชา ดังตอไปนี้
99930659
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
99931259
วัฒนธรรมอาเซียนผานภาษาอังกฤษ
ASEAN Cultures through the English Language
99940959
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

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

2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต จาก 9 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาสังคมศาสตร
41530359
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

2 (2-0-4)
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30910159
นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism
30910359
วิทยาศาสตรทางทะเล
Marine Science
59810259
เวชศาสตรการทองเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine
68019359
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
73110159
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน
Life Skill and Adolescent Health
79014159
มนุษยกับยาและอาหาร
Drug and Food for Human Life
83021759
พลังงานและสิ่งแวดลอมทางทะเล
Marine Energy and Environment
85111059
การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life

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

3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 7 หนวยกิต จาก 19 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010159
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
Thai Indigenous Knowledge
25010559
มนุษยกับอารยธรรม
Humans and Civilization
26510959
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Humanities
40430659
จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self-Development
61010159
ศิลปะกับชีวิต
Art and Life
กลุมวิชาสังคมศาสตร
24110159
จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
25710259
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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26327459
40240359
40240459
41410159
41420259
67110459
77037859

สิทธิมนุษยชนกับความเปนธรรมในสังคม
Human Right and Social Fairness
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
พลวัตกลุมและภาวะผูนํา
Group Dynamics and Leadership
อารมณและการจัดการความเครียด
Emotion and Stress Management
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน
Thai Citizens in Globalization
การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผานวัฒนธรรม
ASEAN Living through Culture

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30311159
มหัศจรรยโมเลกุล
Miracle of Molecules
30610659
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
Biodiversity and Conservation
30815059
พลังงานเพื่อชีวิต
Energy for Life
76110159
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Flora for Life
87519659
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต จาก 8 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010259
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
26510359
มนุษยกับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
40421259
42310359

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา
Systems Thinking and Problem Analysis

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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77037959

ศิลปะและการคิดสรางสรรค
Arts and Creativity

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30110159
กาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
Contemporary Scientific Innovation
30210159
คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation

2 (2-0-4)

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

5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จาก 4 รายวิชา ดังตอไปนี้
24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู
Information Skills in Knowledge-Based Society
79018159
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
Health Care Related Informatics in Daily Life
87519259
ภูมิสารสนเทศศาสตรในชีวิตประจําวัน
Geoinformatics in Daily Life
88510159
กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะดาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก ไมนอยกวา
1) วิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
28220161
28220261
28230361
28230461
28240561

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Knowledge on Business
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการและองคการ
Management and Organization
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
96
15
57
24

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

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) วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 57 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
28212161
28215161
28221161
28221261
28221361
28222261
28223161
28224161
28224261
28225261
28232361
28232461
28233261
28233361
28236561
28237261
28237361
28248261

หลักการอาน
Reading Techniques
โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
Introduction to English Structure
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ
Effective Listening and Speaking in Business English
การสื่อสารดวยวาจา 1
Oral Communication I
การสื่อสารดวยวาจา 2
Oral Communication II
การอานเชิงธุรกิจ
Business Reading
การเขียน 1
Writing I
หลักการแปล
Principles of Translation
การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
ภาษาศาสตรสังคมในโลกธุรกิจ
Sociolinguistics in Business World
การอานและการยอความ
Reading and Summarizing
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
Analytical and Critical Reading in Business
การเขียน 2
Writing II
การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing
ประสบการณขามวัฒนธรรมเบื้องตน
Introduction to Intercultural Experience
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและเจรจาตอรอง
English for Business Meeting and Negotiation
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
English for Business Presentation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

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)
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 (0-18-6)
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28248161
28249161

กรณีที่นิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได ใหนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตอไปนี้ทดแทน
ฝกงาน
3 (0-9-3)
Professional Internship
การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
Independent Study

3) วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
28237161
28237461
28237561
28237661
28237761
28237861
28247161
28247261
28247361
28247461
28247561
28247661
28248361
28249261

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม
English for Tourism and Hospitality Management
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน
English for Aviation Industry
ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
English for International Trade
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
English for Importing and Exporting
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
English for Office Personnel
ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
English for Standardized Tests
ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน
English for Mass Media
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล
English for Health and Medical Care
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
English for Gems and Jewelry Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro Industry
ภาษาอังกฤษดานกฎหมายธุรกิจ
English for Business Law
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจ
Seminar in Business Related Topics
หัวขอเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
Selected Topic in English Language

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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปดสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อยางนอย 6 หนวยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 หลักแรก
หมายถึง
รหัสของหนวยงาน
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2552 และกําหนดเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556)
150-199
หมายถึง
คณะอัญมณี
200-269
หมายถึง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
270-299
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
300-349
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร
400-449
หมายถึง
คณะศึกษาศาสตร
550-599
หมายถึง
คณะแพทยศาสตร
600-649
หมายถึง
คณะศิลปกรรมศาสตร
670-679
หมายถึง
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
680-689
หมายถึง
คณะสหเวชศาสตร
700-749
หมายถึง
คณะสาธารณสุขศาสตร
760-769
หมายถึง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
770-779
หมายถึง
คณะดนตรีและการแสดง
790-799
หมายถึง
คณะเภสัชศาสตร
800-849
หมายถึง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
850-874
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
875-884
หมายถึง
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
885-894
หมายถึง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
999xxx
หมายถึง
สถาบันภาษา
เลขรหัสหลักที่ 4
หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสหลักที่ 5-6
หมายถึง
ลําดับของรายวิชา
เลขรหัสหลักที่ 7-8
หมายถึง
ปที่สรางรายวิชา
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สําหรับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ความหมายเลขรหัสวิชา คือ
เลขรหัสสามตัวแรก (282)
หมายถึง
เลขรหัสวิชาของกลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ
เลขรหัสหลักที่ 4
หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสหลักที่ 5
หมายถึง
กลุมวิชา
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสหลักที่ 6
เลขรหัสหลักที่ 7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาทางธุรกิจ
การฟง - พูด
การอาน
การเขียน
การแปลและวรรณคดี
ภาษาศาสตร
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
สัมมนาและฝกงาน
อื่น ๆ
ลําดับของรายวิชาในหมวดตัวที่หา
ปที่สรางรายวิชา

*** หลักสูตรจัดรายวิชาใหนิสิตลงทะเบียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย และความพรอมดานทรัพยากร
ของหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ ในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้
ปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
หมวดวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
xxxxxxxx กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
(กลุมวิชาสังคมศาสตร)
xxxxxxxx กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (กลุมวิชาสังคมศาสตร)
xxxxxxxx กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
xxxxxxxx กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
(กลุมวิชามนุษยศาสตร)
xxxxxxxx กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
(กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
xxxxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
28215161 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
รวม (Total)

ปที่ 1
หมวดวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชาและชื่อวิชา

3 (3-0-6)
2 (x-x-x)
2 (x-x-x)
3 (x-x-x)
2 (x-x-x)
2 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
20
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
xxxxxxxx กลุมวิชาภาษาอื่นๆ
xxxxxxxx กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
(กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
xxxxxxxx กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร)
28212161 หลักการอาน

3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
2 (x-x-x)

xxxxxxxx
xxxxxxxx

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
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วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม (Total)

2 (x-x-x)
3 (3-0-6)
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ปที่ 2
หมวดวิชา

ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
28220161 ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

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

28221261 การสื่อสารดวยวาจา 1
28221161 การฟง – พูดทางภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจ
28224161 หลักการแปล
xxxxxxxx วิชาเลือก

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

รวม (Total)
ปที่ 2
หมวดวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชาและชื่อวิชา

3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
18
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

28220261 หลักการตลาด

3 (3-0-6)

28225261
28224261
28222261
28223161
28221361

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

ภาษาศาสตรสังคมในโลกธุรกิจ
การแปลทางธุรกิจ
การอานเชิงธุรกิจ
การเขียน 1
การสื่อสารดวยวาจา 2
รวม (Total)
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ปที่ 3
หมวดวิชา

ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

28230361 การจัดการและองคการ

3 (3-0-6)

28232361
28233361
28233261
28236561
xxxxxxxx

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

การอานและการยอความ
การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียน 2
ประสบการณขามวัฒนธรรมเบื้องตน
วิชาเลือก
รวม (Total)

ปที่ 3
หมวดวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชาและชื่อวิชา

18
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

28230461 การจัดการทรัพยากรมนุษย

3 (3-0-6)

28232461 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
28237261 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและการเจรจา
ตอรอง
28237361 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
xxxxxxxx วิชาเลือก
xxxxxxxx วิชาเลือก
รวม (Total)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18
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ปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
สําหรับนิสิตทีเ่ ลือกสหกิจศึกษาใหลงเรียนวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
วิชาเลือกเสรี

28240561 การจัดการพาณิชยอิเล็คทรอนิกส

3 (3-0-6)

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

สําหรับนิสิตทีเ่ ลือกฝกงานใหลงเรียนวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

28248161 ฝกงาน
28249161 การศึกษาอิสระ
รวม (Total)

ปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
สําหรับนิสิตทีเ่ ลือกสหกิจศึกษาใหลงเรียนวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา

3 (0-9-3)
3 (3-0-6)
6

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

28248261 สหกิจศึกษา

6 (0-18-6)
รวม (Total)

6
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สําหรับนิสิตทีเ่ ลือกฝกงานใหลงเรียนวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดาน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
วิชาเลือกเสรี

28240561 การจัดการพาณิชยอิเล็คทรอนิกส

3 (3-0-6)

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณการปฏิบัติงานกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมี
การจัดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ซึ่งนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชานี้
ยกเวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝกงาน และการศึกษาอิสระดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม :
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการมาก
ยิ่งขึ้น
2. สามารถบู ร ณาการความรู ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งได อ ย า ง
เหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคการ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา :
1. สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาคปลายของชั้นปที่ 4 ไมนอยกวา 4 เดือน ทั้งนี้นิสิตตองผานการเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา ตามที่คณะฯ กําหนด
2. สําหรับนิสิตที่ไมไดลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ตองลงทะเบียนรายวิชาการฝกงานทดแทน ในภาคปลายของชั้นปที่ 4 เปนตนไป ไมนอย
กวา 300 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน :
สําหรับรายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมมี
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คําอธิบายรายวิชา(COURSE DESCRIPTION)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต ประกอบดวย
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หนวยกิต
99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพทและโครงสรางภาษา ทักษะทางภาษาเพื่อใชสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and language
structure; language skills for communication in daily life
99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
ทั ก ษะ ฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ศั พ ท แ ละโครงสร า งภาษา กลยุ ท ธ ใ นการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใชสื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย
Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and language
structure; strategies for English language learning; language skills for communication in college
level
99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานประกอบการ โดยใชการเรียบเรียงที่
เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using appropriate
organizations
กลุมวิชาภาษาอื่นๆ
ภาษาอื่น ๆ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จาก 3 รายวิชา ดังตอไปนี้
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การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pronunciation
ระบบเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน การออกเสีย งที่ถูกตอ ง การลงเสีย งหนัก ในระดับ คํา วลี และ
ประโยค การใชจังหวะและทํานองเสียง
Standard English phonology, correct pronunciation, stress in words, phrases, sentences,
rhythm and intonation
99931259

วัฒนธรรมอาเซียนผานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
ASEAN Cultures through the English Language
ความรูดา นวัฒ นธรรมของประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน เพื่อให เ ขา ใจวั ฒนธรรม และการ
ดํารงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผานสื่อการเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ
Cultural knowledge of ASEAN countries essential for understanding of cultures and
ways of life in ASEAN countries through the English language
99940959

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
การฟง การพูด การอาน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ คําศัพท สํานวน
เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages together with
grammar, vocabulary, expressions for basic communication
2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิตจาก 9 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาสังคมศาสตร
41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
Psychology for the Quality of Life
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย กระบวนการเรียนรูและถายทอดทาง
สังคม การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น รูปแบบการดําเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Psychological theories and principles of human nature, the process of learning and
socialization, human relationship, life styles, adjustment and development of the quality of
life
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30910159
นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
Marine Ecology and Ecotourism
การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติข องน้ํา ทะเล
ปรากฏการณทางทะเลที่สําคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศทางทะเล การเตรียมตัวกอนทองเที่ยว คุณคาและขอควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของ
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย
Marine ecotourism, physical oceanography and sea water properties, Marine
phenomenon, marine life organism, coastal ecosystem, marine toxicology, marine ecotourism
activity, preparing to the beach, value and cautions from seafood, ethic of marine ecotourism
and marine ecotourism in Thailand
30910359

วิทยาศาสตรทางทะเล
2 (2-0-4)
Marine Science
ลักษณะทั่ว ไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีข องทะเลและมหาสมุทร
ทรัพยากรที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในทะเล การใชประโยชนจากทะเล ระบบนิเวศที่สําคัญในทะเล ผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตรทางทะเลกับชีวิตประจําวันและการอนุรักษ
ทรัพยากรในทะเลอยางยั่งยืน
General of sea and ocean, physical and chemical properties of sea and ocean, life and
non-life marine natural resources, utilization of marine resources, marine ecosystem, impact
of human activity, fisheries and aquaculture, marine science in everyday and sustainable
conservation of marine natural resources
59810259

เวชศาสตรการทองเที่ยวทางทะเล
2 (1-3-2)
Marine Travel Medicine
โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ทองเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธดานสุขภาพ การปองกันโรคที่
เกี่ยวของ การเตรียมตัวกอนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกตองและไดมาตรฐาน การบูรณาการความรูให
เขากับบริบทของแตละพื้นที่
Diseases or accidents in the marine travel area, health information, disease prevention,
pre-travel preparation and first aids which are proper and standardized, integrating knowledge
into the context of the area
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ชีวิตและสุขภาพ
2 (2-0-4)
Life and Health
การกําเนิดชีวิต โครงสรางของรางกาย ระบบการทํางานของรางกายมนุษย โรคติดเชื้อ โรคไมติดเชื้อ
อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายการยศาสตร
นวัตกรรมดานความงาม การนวดเพื่อผอนคลาย การชะลอวัยในผูสูงอายุ
Origin of life, body structure, the system of human body, infectious diseases, noninfectious diseases, food safety and supplementary food, medical innovation, health checkup,
exercise, ergonomics, innovations in beauty, relaxing massage, and aging in the elderly
73110159

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน
2 (2-0-4)
Life Skill and Adolescent Health
ความหมาย แนวคิด สถานการณแ ละปจ จัยที่ เกี่ย วข องกับ สุ ข ภาพวัย รุน ทัก ษะชีวิต บุคลิก ภาพ
สุขภาพทางเพศของวัยรุน และการสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
Definition, concept, situation and factors related to adolescent, health, life skill,
personality, sexual health and health promotion for sexual health behavior, life planning
based on the philosophy of sufficiency economy
79014159

มนุษยกับยาและอาหาร
2 (2-0-4)
Drug and Food for Human Life
ความรูเรื่องยาเบื้องตนเพื่อการบําบัดโรคพื้นฐานใหตัวเองและคนรอบขาง การเก็บรักษายา รายการยา
ที่ควรสํารองไวในบาน อันตรายของยาเสพติดใหโทษและการหลีกเลี่ยง อาการขางเคียงของยา ยาที่มีขอควร
ระวังเปนพิเศษ ยาที่มีการใชแบบเทคนิคพิเศษ ยาที่ไมควรกินรวมกันกับยาหรืออาหารบางตัว การเตรียมยา
เพื่อไปใชในสถานการณตางๆ อาหารที่มีป ระโยชนทางยาและสุข ภาพ อาหารเฉพาะโรค การอา นฉลาก
โภชนาการ กฎหมายดานอาหารและยาเบื้องตนเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
Basic drug knowledge including self therapy, storage, essential drug, dangerous and
avoidance of narcotic, side effect, special precaution, special technique, food and drug
interactions, drug for different situations, drug abuse, food for health and special diseases,
nutrition label and basic, laws, rules and regulations
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พลังงานและสิ่งแวดลอมทางทะเล
2 (2-0-4)
Marine Energy and Environment
แหลงกําเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝงความสัมพันธของพลังงานและ
สิ่งแวดลอมทางทะเลตอการดํารงชีวิต ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานและ
การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเล
พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหราย ยุทธศาสตรและนโยบายดานพลังงานของประเทศไทย
Marine and coastal energy sources; relationship between energy and environment in
livelihood context; impacts of energy utilization on the environment; energy conservation and
environmental management; alternative energy from marine resource, tidal and wave energy,
algae biofuel; energy policy and strategy of Thailand
85111059

การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกําลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา
ไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสรางเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสาร
ความหมายดานการออกกําลังกายและกีฬา น้ําใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งรางกาย
และจิ ต ใจ การออกกํ า ลั ง กายที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสมสํ า หรั บ ตน รั ก ษ สุ ข ภาพ สามารถนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to quality of
life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing
exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and
appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports;
sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety in exercise and sports;
application of knowledge and understanding in exercise into everyday life
3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 7 หนวยกิตจาก 19 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010159
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
2 (2-0-4)
Thai Indigenous Knowledge
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรม
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นไทย
Concept of local wisdom and way of life; cultural evolution; traditions; belief; and
preservation; contribution and development of Thai indigenous knowledge
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มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
Humans and Civilization
ภูมิปญญาของมนุษยในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของแตละภูมิภาคที่มีผลตอการสรางสรรคอารยธรรมทั้งในอดีต ปจจุบัน 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
26510959

มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Humanities
ความจริงและคุณคาของชีวิต สิทธิและหนาที่ ความรูและการแสวงหาความรู การคิดวิพากษและการ
ใชเหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
Reality and value of life, rights and duty, knowledge and the pursuit of knowledge,
critical thinking and reasoning, virtue and ethics for developing oneself and society
40430659

จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
Contemplative Education for Self Development
การพัฒนาตนเองสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนโดยใชแนวคิดจิตตปญญาเปนฐาน เนน
การใหคุณคากับการเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ และการพัฒนามิติดานในของมนุษยสูการพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร การเรียนรูผานประสบการณตรง การคิด
อยางเปนระบบ การเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟงอยางลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตรแหง
นพลักษณ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแหงการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความใฝเรียนและฝกตนเองอย าง
ตอเนื่องและอยางสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรูจักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสูปญญาในการ
ใชชีวิตและการประกอบวิชาชีพอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
Self development for expected graduates in globalization by using contemplative
education as a basis focusing on the value of learning through concentration and reflection to
allow students to develop full potential, concepts and learning process, integration and
interdisciplinary, learning through direct experience, system thinking, learning leading to
internal change, deeply-acquired listening, aesthetic conversation, personality science, skill
development and learning quality in order to encourage student eager to learn and practice
continuously with physical, mental and spiritual balance, comprehension of self-soul change
leading to wisdom for daily life and advancing professional and career opportunities in today’s
society
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ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)
Art and Life
ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปกรรมทางดานทัศนศิลป การออกแบบ
ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณคาทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะหถึงความสัมพันธ
ความกาวหนาของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลตอวิถีชีวิตในสังคมปจจุบัน
Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, drama;
studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on relations; progress
of Thai and international arts and their influence on present-day society’s lifestyle
กลุมวิชาสังคมศาสตร
24110159

จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
Psychology for Living and Adjustment
แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู เจตคติ การ
เขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ การใชชีวิตรวมกับผูอื่น ทักษะการแกปญหา เพื่อใชในการ
ดําเนินชีวิตและการปรับตัวตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม
Concepts and theories on emotion, personality, motivation, learning, attitude, selfunderstanding, understanding others, relationship establishment, living with others, problem
solving skills for the daily living and self-adjustment in the dynamic social circumstances
25710259

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค
อุปสงค อุปทาน การผลิตและตนทุนการผลิต รายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟอ เงินฝด การ
คลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตกับ
ชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ ของมนุษย
Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro aspects
of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, national
income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, the
concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on
everyday life in general
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สิทธิมนุษยชนกับความเปนธรรมในสังคม
3 (3-0-6)
Human Right and Social Fairness
แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในดานตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขและขอจํากัด
ในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษสิทธิ์ การปองกันและการตอตานการคามนุษย และเสริมสรางสิทธิ
ของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพื่อกอใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรม
Concepts, principles, and development of human rights and others including
conditions and limits in Thai contexts, advocacy methods, preventing and combating human
trafficking and the empowerment of civil rights in levels of individual, group, and community
in order to build up the equality and fairness
40240359

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธของหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงตอการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
และการประยุกตความรูของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
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 development, and application of knowledge to improve the
quality of life
40240459

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และตางประเทศ วงจรการดําเนินการ
กิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสรางความสามัคคี การสรางนวัตกรรม การริเริ่มสรางสรรค ใน
การจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเนนโครงการที่สอดคลองกับการวางแผน การสื่อสาร
อยางถูกตอง และความตอเนื่องในการทํากิจกรรมจิตอาสา
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
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พลวัตกลุมและภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
Group Dynamics and Leadership
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุม กระบวนการกลุม เทคนิควิธีการจัดกลุม
การจัดการความขัดแยงและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผูนํา กิจกรรมกลุมกับการเรียนรู
Psychological theories and principles of group nature, group processing, group
techniques, conflict resolution and decision making, communication, leadership, group
activities and learning
41420259

อารมณและการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
Emotion and Stress Management
ความหมายของอารมณและความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การ
ประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผอนคลายความเครียด การคิด เชิงบวก ทักษะการเผชิญ
ปญหา การประยุกตเทคนิคการจัดการความเครียดในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน
Definitions of emotion and stress, psychological theories and principles of stress, stress
assessment, personality and stress, stress management, positive thinking, coping skills, the
application of stress management techniques to life and life and work
67110459

พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน
3 (3-0-6)
Thai Citizens in Globalization
แนวคิดวาดวยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมือง การเมือง
การปกครองไทย ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน ความรูทั่วไป
ในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
สิทธิและหนาที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรูทางการบริหารและภาวะผูนํา ระบบราชการไทยในกระแส
ธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องคการบริหารระดับโลก และคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับพลเมือง
Concept of democracy, democratic systems, political system and political organization,
Thai politics and administration, citizenship in democratic system, ASEAN and globalization,
fundamental knowledge of law, human rights law, constitution principle, administrative law,
intellectual property law, rights and duties of citizens in law, knowledge of public
administration and leadership, thai bureaucracy in good governance trends, Thai economy and
sufficiency economy theory, global administrative organization, moral and ethics of citizens
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การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผานวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ASEAN Living Through Culture
วัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผานศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี ดานศิลปะการแสดง
ดานวรรณกรรมที่แพรกระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณรวมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสํานึกสาธารณะใน
ฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
The importance of ASEAN culture through musics, performances, and literature
overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past until the
present, activities related to the living of ASEAN people with awareness of good citizenship
suitable for Thai society ASEAN society and the world society
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30311159 มหัศจรรยโมเลกุล
2 (2-0-4)
Miracle of Molecules
ความรูเกี่ยวกับ โมเลกุลของสารตาง ๆ ที่กําลังเปนที่สนใจและถูกนํามาใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
สมุนไพร อาหาร เครื่องสําอาง ยา ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง
และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑนาโนเคมี รวมถึง ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑและผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม
Knowledge of interesting molecules and daily materials consisting of herb, food,
cosmetics, medicine and health products, household products, plastic and rubber, fuel and
alternative energy, chemical nano-materials; safety of products used and its environmental
impact
30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
2 (2-0-4)
Biodiversity and Conservation
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธของชีวิตกับ
สิ่ ง แวดลอ ม การใชป ระโยชนจากทรัพ ยากรธรรมชาติ ภูมิป ญญาทองถิ่นของไทย และการอนุรักษค วาม
หลากหลาย
Biological diversity and heredity, genetically modified organisms (GMOs), relationship
between life and environment, utilization of natural resources, Thai traditional knowledge and
biodiversity conservation
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พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
Energy for Life
ความหมาย ประเภท แหลงกําเนิดพลังงาน มนุษยกับการใชพลังงาน ปญหาและแนวทางการแกไข
การใชพลังงาน การอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
Definitions, types, energy sources, human and energy consumption, energy
consumption problems and solving methods, energy conservation, and sufficiency economy
way in energy consumption
76110159

พืชพรรณเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
Flora for Life
พืชพรรณสําคัญจากทุกมุมโลก ถิ่นกําเนิด ลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต การแพรกระจายพันธุ การ
ขยายพันธุ การใชประโยชนและการอนุรักษ
Significant flora around the world, habitat, habit, distribution, propagation, utilization
and conservation
87519659

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Disasters
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝาระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความ
เสี ย หาย การบรรเทาและการฟ น ฟู การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ภั ย แลง ไฟป า น้ํ า ท ว ม ดิ น ถล ม
แผน ดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝง โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากหนว ยงานที่
เกี่ยวของ
Natural disasters in Thailand, warning, monitoring, effect, damage assessment,
mitigation and rehabilitation of climate change, drought, forest fire, flood, landslide,
earthquake, tsunami, coastal erosion using geoinformation technology, retrieving data from
related organizations
4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิตจาก 8 รายวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010259
การคิดเชิงสรางสรรค
2 (2-0-4)
Creative Thinking
การแสวงหาขอมูลและความรู แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิดอยางสรางสรรค เพื่อใช
ความคิดสรางสรรคในการดําเนินชีวิต
Information and knowledge seeking; concept and theory of creative thinking;
development process of creative thinking for application in daily life
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มนุษยกับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
Man and Thinking Skills
ความหมาย คุณคาของการคิด วิธีการคิด การใชปญญาหาเหตุผล และการนําทักษะการคิดไปใชเพื่อ
ปองกัน และแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Meaning and value of thinking, method of thinking, reasoning and application of
thinking skills to prevent and solve the problems in daily life
40421259

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
Lateral Thinking Skill Development
ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิดนอกกรอบ การ
พัฒนาการคิดนอกกรอบอยางเปนระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นกาวหนา และขั้นรอบรู การ
สรางผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการคิดนอกกรอบ การสรางทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนําเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม
Definition, background, importance, principles, guidelines and types of lateral thinking;
systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful lateral thinking
techniques; work creation on lateral thinking; information technology for work creation on
lateral thinking; researches about lateral thinking development; creating team work on lateral
thinking; presentation work creation on lateral thinking to solve daily life problems creatively
and ethically
42310359

การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา
2 (2-0-4)
Systems Thinking and Problem Analysis
ความหมาย หลักการ ความสําคัญ และการคิดเชิงระบบกับ องคการแหงการเรียนรู การคิดที่ใชใน
กระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือชวยในการจัดการความคิด การวิเคราะห สภาพการณปญหา การคนหา
รูปแบบและความสัมพันธของปญหา การเชื่อมโยงระหวางสาเหตุกับผล การสรางแผนภาพวงจรการคิดเชิง
ระบบ การนําหลักการการคิดเชิงระบบไปใชกับสาขาวิชาตางๆ ประยุกตการคิดเชิงระบบกับการแกปญ หา
ลักษณะตางๆ
Definition principle significance and systems thinking with learning
organization,understand systems thinking, systems thinking tools, analyse problems, search for
pattern and relations of problems, associate causes and effects, create causal loop diagram,
apply systems thinking to other subjects, adapt systems thinking for various problem solving

34
77037959

ศิลปะและการคิดสรางสรรค
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
ความรูพื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสรางสรรค ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดสรา งสรรค คุณคา และประโยชนข องศิลปะและงานสรา งสรรคที่มีตอ ชีวิต และสังคม การ
สรางสรรคดวยทักษะการคิดแบบองครวมจากความรูประสบการณของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, creativity
concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and creative work for life
and society,the course offers opportunity for the students to using holistic thinking skill gained
from their experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30110159
กาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
2 (2-0-4)
Contemporary Scientific Innovation
หลักการและที่มาของการประดิษฐ คิดคน นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ทางดานการเกษตร การแพทย พลังงาน สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย โดย
เน น ให เ กิ ด การคิ ด บนพื้ น ฐานทางวิ ทยาศาสตร การบู ร ณาการความรูท างวิ ท ยาศาสตรเ พื่ อ ใช วิเ คราะห
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสรางสรรคในการแกไขโจทยปญหาทางวิทยาศาสตรใกลตัว และตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา
Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on knowledge
integration, case study analysis, creative thinking, problem solving and intellectual property
awareness
30210159

คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
Contemporary Mathematics
การวางแผนทางการเงินเพื่อการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะหอยางมี
เหตุ ผ ล โดยใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ การตี ค วาม และการแก ป ญ หาใน
ชีวิตประจําวันใหเหมาะสมกับยุคสารสนเทศ
Financial planning for life under sufficiency economy, logical thinking by using
mathematical methods for decision-making, interpretation, and problem-solving in everyday
life suitable for information age
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การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม 2 (1-2-3)
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห
ปญหา การแทนขอมูล การออกแบบกระบวนการการแกปญหา การเขียนผังงาน การสรางแผนภาพความคิด
แตกปญหาออกเปนปญหายอย เครื่องมือชวยจําลองการแกปญหา
Technological innovation that change the world, process of logical thinking and
problem solving, problem analysis, data abstraction and representation, flowchart, mind map,
dividing main problems into sub problems, problem modeling tools
5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจาก 4 รายวิชาดังตอไปนี้
24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู
3 (3-0-6)
Information Skills in Knowledge-Based Society
บทบาทของสารสนเทศในบริ บ ทสั ง คมฐานความรู สารสนเทศในบริ บ ทขององค ก ารและใน
ชีวิตประจําวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน ทักษะทางสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการศึกษาคนควาและวิจัย การวิเคราะห การสังเคราะห การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบ
เรียงการอางอิงและการนําเสนอสารสนเทศในลักษณะตาง ๆ การใชสารสนเทศอยางเปนธรรม การสรางสรรค
ผลงานวิชาการอยางมีจริยธรรมในระบบสารสนเทศ
Role of information in knowledge-based society; context of information in organization
and daily life; information resources; search strategies; procedure for accessing information;
information skills for study and research; analyzing, synthesizing, summarizing, interpreting,
evaluating, arranging, citing and presenting information in various types; faire use of
information; ethical creating academic work, ethics in information systems
79018159

สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Health Care Related Informatics in Daily Life
การสื บ ค น หาข อ มู ล ใช ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งทางด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจําวันดานการใชยา และดานการใชอุปกรณทางการแพทยเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได
อยางเหมาะสม
Information retrieval technology-related health science in everyday life including the
use of medications and medical devices for individuals and family health care
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ภูมิสารสนเทศศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Geoinformatics in Daily Life
สภาพอากาศและอุตุนิย มวิทยา การติด ตามสถานการณดานการใชที่ดินและสิ่งแวดลอม การใช
ประโยชนจากแผนที่ การรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การเลือกทําเลที่ตั้งการบริการเชิง
ตําแหนงทางภูมิศาสตรผานอุปกรณเคลื่อนที่ การสืบคนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
Climate and meteorology, monitoring land use and environment situations, map
valuability, remote sensing, geographic information system, site suitability, location based
service via mobile devices, retrieving data from related organizations
88510159

กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที
3 (2-2-5)
Moving Forward in a Digital Society with ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับสังคมดิจิทัล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเขา ถึง และการใชขอ มูล การสื่อ สารขอมูลและระบบเครือขา ย โปรแกรมประยุกตและการบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
Information technology and communication for digital society, information technology
and communication applications, accessing and applying data,data communication and
computer networks, services and applications on the internet, internet threats and safety,
information technology law and ethics, information technology future trends
หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเฉพาะดาน
28220161

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
General Knowledge on Business
ลั ก ษณะพื้ น ฐานของธุร กิ จ ประเภทต าง ๆ และองคป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิน ธุร กิ จ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนัก
ธุรกิจ
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
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หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
สมัยใหม หนาที่ทางการตลาด องคประกอบของตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาด เปาหมาย การ
วางตําแหนงทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด ความ
รับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด
Definition and importance of marketing to businesses; the economy and the society;
concepts of modern marketing; marketing functions; elements of market structure; market
segmentation; market targeting; market positioning; marketing environment; consumer
behavior; marketing mix; responsibility and ethics of marketers
28230361

การจัดการและองคการ
3 (3-0-6)
Managemet and Organisation
แนวคิดในหลักการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทัพยากรมนุษย ภาวะผูนํา
การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดตอสื่อสาร การสรางทีมงาน การทํางานเปนทีม จริยธรรมของ
ผูบริหาร และปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการจัดการธุรกิจ
Concepts on principles of business management; planning; organizing; human resource
management; leadership; commanding; motivation; controlling; communication; teamwork
building; working by team; ethics of executive; social and economic problems affected on
business management
28230461

การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Management
หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริมสราง
ขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย
เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแ ก
พนักงาน
The concept of personnel management. The role of recruitment to recruit potential
employees. Morale development and motivate employees. To recruit, select and profile
employees. Disciplinary, promotion, fringe benefits action. The selection procedure, plans of
remunerations involving welfare and physical security.
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การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Electronic Commerce Management
ความสัมพันธของการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
อนาคต การสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ภัยคุกคามบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความปลอดภัยใน
การทําธุรกิจผานระบบออนไลน กฎระเบียบและกฎหมายตางๆสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลยุทธในการ
จัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในดานการตลาดการเงิน และการบริหารหวงโซอุปทาน
Importance of e-commerce management; trends in e-commerce management;
communication platform via the Internet; threats on e-commerce server; security system on
online payment; e-commerce rules; regulations and laws; e-commerce strategies in marketing,
financing, and supply chain management
2) วิชาบังคับ
28212161

หลักการอาน
3 (3-0-6)
Reading Techniques
หลักการอานและการจับในความภาษาอังกฤษ โดยเนนความเขาใจโครงสรางและเดาคําศัพทจาก
บริบท เพื่อใหสามารถเก็บใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อาน รวมถึงกลวิธีการอานขั้นพื้นฐาน เชน
การอ า นแบบ Scanning และSkimming การสรุป ความ การหาใจความหลั ก และใจความเสริม การหา
ความหมายแฝงจากบทความประเภทตางๆ และการตอบคําถามลักษณะตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อานได
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 including reading strategies such as scanning, skimming,
summarizing, supporting details: major and minor details, reading between the lines and
answering questions
28215161

โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to English Structure
ชนิดและหนาที่ของคํา วลี อนุประโยค และโครงสรางประโยคชนิดตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ การใช
คําเชื่อมชนิดตางๆที่เหมาะสมกับโครงสรางประโยคแตละชนิด วิเคราะหและฝกเขียนประโยคทุกประเภทโดย
ใชหลักโครงสรางและไวยากรณที่ถูกตอง โดยเนนลักษณะการใชเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
Types and functions of words, phrases, clauses, and different types of sentences in
English language. Proper connectives for sentence structures. Analysis and all types of writing
practice by utilizing correct structure and grammar with an emphasis on effective business
communication use
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การฟง - พูด ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
Effective Listening and Speaking in Business English
ทักษะการฟง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางาน เพื่อการเขาสังคมในบริบทของ
มืออาชีพ การเจรจาทางธุรกิจ การรับรองลูกคาในสถานการณตางๆ การพูดเกี่ยวกับบริษัท งาน ผลิตภัณฑ
บรรยากาศทางธุรกิจ ลูกคาสัมพันธ การขายสินคา การติดตอขอขอมูลทางโทรศัพทการรองเรียนและการ
แกป ญหาในกรณีตางๆ โดยเนนความคลองในการใชภาษาและการเลือกใชคําศัพทและสํานวนเชิงธุรกิจ ที่
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
English skills in listening, speaking, and conversation necessary to work by utilizing
business vocabulary and idioms for socializing; business negotiation; situational hospitality for
customers; speaking about company, work, products, business climate, customer service,
sales, phone contact, complaints, and wide variety of solving problems with an emphasis on
language fluency, lexical selection, and proper situational idioms.
28221261

การสื่อสารดวยวาจา 1
3 (3-0-6)
Oral Communication I
การออกเสียง และการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
การปฏิบัติซ่งึ เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดใหเพื่อสรางความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
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
28221361

การสื่อสารดวยวาจา 2
3 (3-0-6)
Oral Communication II
การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและเพื่องานอาชีพ การพูดและฟงในบริบทตางๆ เชน
การพูดและการฝกพูดการนําเสนอสินคาและบริการ การสัมภาษณ การรายงานปากเปลา วิธีการอภิปรายกลุม
อยางสรางสรรคถึงประเด็นตางๆในปจจุบันที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
Conversation in daily life and careers; listening and speaking in different contexts such
as product presentation, interview, oral presentation, and group creative discussion on current
issues from various sources
28222261

การอานเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Reading
การเรียนรูกลวิธีที่ใชในการอานงานเขียนตางๆ โดยเฉพาะงานเขียนเชิงธุรกิจ การวิเคราะหเนื้อหาและ
วิธีการนําเสนอของผูเขียน
Learning reading strategies for comprehending reading texts, particularly in a business
context, understanding and analyzing information in reading texts and the writer’s style
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การเขียน 1
3 (3-0-6)
Writing I
การเขียนสวนประกอบของประโยค และประเภทของอนุป ระโยค 3 แบบและ วลี รวมทั้งรวบรวม
ขอมูลและลําดับกระบวนการคิด ฝกเขียนประโยคชนิดตาง ๆ และฝกการลดรูปอนุประโยคตาง ๆ ฝกเขียน
ประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุป จากนั้นฝกเขียนในระดับยอหนาประเภทตางๆ โดย
ใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ เรียบเรียงเนื้อหาสมเหตุสมผล
Practice of writing sentence by using subordinate clauses and participial phrases;
paragraph components and patterns of paragraph; development of skills in collecting
information for generating ideas, organizing ideas, and writing logical paragraph
28224161

หลักการแปล
3 (3-0-6)
Principles of Translation
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปลจากภาษาอังกฤษเปน
ไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายในระดับคํา วลี ประโยค ยอหนา และขอความ ของ
งานเขียนประเภทตางๆ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในการแปลและแนวทางแกไข
Principles, process, and fundamental approaches in translation. Roles of English to Thai
and Thai to English translation in lexicon, phrases, paragraphs, and text of various writing, along
with problems caused and solutions
28224261

การแปลทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Translation
การแปลงานเขียนดานธุรกิจประเภทตางๆ จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ โดยเนนการแปลเอกสารตนฉบับ ความถูกตองการใชคํา สํานวน และโครงสรางทางภาษาตอการ
สื่อความหมาย
Translation of various business types of writing from English to Thai and Thai to English
with an emphasis on original documents, lexical, phrasal, and structural correctness towards
meaning
28225261

ภาษาศาสตรสังคมในโลกธุรกิจ
3 (3-0-6)
Sociolinguistics in Business World
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม ความหลากหลายของภาษา ตัวตน และวัฒนธรรมที่แตกตางใน
โลกธุรกิจ
Relationship between language and society; variations of language, identity, and
culture in business world
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การอานและการยอความ
3 (3-0-6)
Reading and Summarizing
การทําความเขาใจและจับใจสําคัญของบทอานประเภทตางๆ การเขียนสรุปใจความสําคัญดวยคําของ
ตนเองได
Comprehending the main information from different types of reading texts and
summarizing it using the students' own words
28232461

การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Analytical and Critical Reading in Business
การอานขอความตาง ๆ เพื่อใหเขาใจความสําคัญและรายละเอียดสําคัญจากบทอาน พรอมทั้งการ
วิเคราะหวิจารณความคิดและวิธีการเขียนและเนื้อหาจากบทอาน
Reading various kinds of reading texts to understand the main ideas and necessary
details, critique and express opinions about the text
28233261

การเขียน 2
3 (3-0-6)
Writing II
การเขียนเรียงความประเภทตาง ๆ โดยเนนกระบวนการเขียน เริ่มตั้งแตการฝกการคนควา รวบรวม
ขอมูล และจัดลําดับความคิด แลวนําเสนอขอเขียนในรูปแบบเรียงความ ฝกเขียนเรียงความที่มีวัตถุประสงค
ชัดเจน มีรายละเอียดสนับสนุนเพียงพอ และมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องอยางสมเหตุสมผล ฝกการแกไขภาษา
ดวยตนเอง
Essay components and patterns of essay development; the use of writing process to
create the well-organized and supported essays with clear purposes and logical coherence;
practice self-editing
28233361

การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Writing
องคประกอบและรูปแบบของการเขียนอีเมล รายงานทางธุรกิจ และจดหมายทางธุรกิจในรูปแบบ
ตาง ๆ การเขียนบรรยายกราฟและสถิติ การเขียนสรุป ผลและขอเสนอแนะ และบทสรุป โดยมุงเนนการ
กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน เนื้อหาที่กระชับ และคํานึงถึงระดับความเปนทางการ เพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
Components and structure of different types of business emails; business report;
describing graphs and charts; conclusion; recommendations and executive summary; and
letters with emphasis on clear purposes clarity, conciseness, and level of formality for the
effective communication
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ประสบการณขามวัฒนธรรมเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Intercultural Experience
หลักการสื่อสาร และประสบการณขามวัฒนธรรมระหวางบุคคลและองคการทางธรุกิจ กลวิธีในการ
สื่อสารขามวัฒนธรรม องคประกอบของวัฒนธรรม คุณคาทางวัฒนธรรม และผลกระทบตอการสื่อสารทาง
ธุรกิจ ความขัดแยงและอุปสรรคทางการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Principles of communication and individual and business cross cultural experience;
intercultural communication strategies; cultural identity; cultural value, and effects on
business communication
28237261

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและเจรจาตอรอง 3 (3-0-6)
English for Business Meetings and Negotiation
การสนทนาเพื่อใชในการติดตอทางธุรกิจ ไดแก การประชุมทางธุรกิจ การนําเสนอ การเจรจาตอรอง
โดยเนน ความคลองในการใชภาษา และการเลือกใชคําศัพทและสํานวนที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ
Conversation for business contact such as business meetings, presentation, negotiation
with an emphasis on language fluency, lexical selection, and properly situational idioms.
28237361

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Presentation
การวางแผน การออกแบบ และการเตรียมการนําเสนอ การฝกปฏิบัติ วิธีการนําเสนอขอมูล และ
ความคิดเห็นดานธุรกิจตาง ๆ ในรูปแบบของการรายงานปากเปลา การวิเคราะหปญหาการนําเสนอทางธุรกิจ
ตรงตามจุดมุงหมาย กลุมเปาหมาย และเนื้อหาที่จะนําเสนอ ตลอดจนการศึกษาเทคนิคในการเตรียม การเลือก
การใชและการประเมินผลสื่อการนําเสนอ
Preparation and Methods for presentation of ideas and oral reports in business
environments with 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, evaluation of
presentation media
28248161

ฝกงาน
3 (0-9-3)
Professional Internship
การนําความรูและทักษะที่ไดศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองคการทางธุรกิจ ปรับตัวเขากับองคการ มี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณการทํางาน เสริมสรางทักษะทางสังคม และ
การใชชีวิตรวมกับผูอื่น ทั้งนี้ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห
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
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สหกิจศึกษา
6 (0-18-6)
Cooperative Education
บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน สามารถคิดวิเคราะห วางแผนและแกปญหาอยางเปนระบบ
Integrating knowledge studied in the curriculum to work in workplaces, corporate with
faculty for managing systematic learning process mutually; being able to think critically and
make plans, resolve the problems systematically
28249161

การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
Independent Study
หัวขอทางภาษาอังกฤษที่อยูในความสนใจ โดยการคนควาการจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน
Intensive study of a topic of interest, emphasizing searching for the needed information
and presenting the results
3) วิชาเลือก
28237161

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)
English for Tourism and Hospitality Management
การใชภาษา ศัพท และสํานวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม การใหบริการแก
ลูกคา ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่
Language use, vocabulary, and related tourism and hotel business idioms; customer
service, information about hotel and tourism industry; situational English communication in
hotel and tourism industry context; field study
28237461

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
English for Aviation Industry
คําศัพทและสํานวนที่ใชในอุตสาหกรรมการบิน การติดตอสื่อสารในลักษณะงานตางๆที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนรูจักเครื่องมือเครื่องใชตางๆที่เกี่ยวของ มีการศึกษานอกสถานที่
Vocabulary and idioms for aviation industry, communication related to aviation
industry, as well as getting to know aviation equipment. Course may include field trip.
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ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
English for International Trade
การใชภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษากลางในบริบทของธุรกิจนานาชาติ เนนการศึกษาถึงบทบาท
ของคําศัพท ภาษาพูด และภาษาเขียน ขอเขียนประเภทตางๆที่ใชในชุมชนทางธุรกิจนานาชาติ
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
28237661

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส
3 (3-0-6)
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจโลจิสติกส เรียนรูคําศัพทและวลีที่จําเปนในการติดตอสื่อสารในธุรกิจ
ประเภทนี้
English for communication in the logistics industry, including vocabulary and
expressions essential for communication in the field
28237761

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
3 (3-0-6)
English for Importing and Exporting
ศัพทเทคนิค โครงสราง สํานวน และเอกสารที่เกี่ยวของที่ใชกันเปนปกติในการนําเขาและสงออกสินคา
การขนสง การตลาดระหวางประเทศ ขั้นตอนการนําเขา/สงออก
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used in importing and
exporting, logistics, international marketing and the import/ export procedures
28237861

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
3 (3-0-6)
English for Office Personnel
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพทและโครงสรางภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใชสื่อสาร
งานสําหรับงานสํานักงาน สําหรับองคการตางๆ
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary, language structure,
and language skills for office and organization communication
28247161

ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะภาษา โครงสรางขอสอบ ไวยากรณและคําศัพท ขอความที่ตัดตอนมาสําหรับอาน ลักษณะ
การสนทนา บทสนทนา และคําพูดที่มักจะปรากฏในขอสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
Language patterns, test structures, grammar, and vocabularies, reading excerpts,
conversation styles, and dialogues, and statements, commonly used in standardized tests
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ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
English for Mass Media
การใชภาษาอังกฤษธุรกิจในสื่อหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ขาว
เว็บไซต อินเทอรเน็ต
English language in newspapers, journals, magazines, radio, and TV program; news,
website, and the Internet
28247361

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล
3 (3-0-6)
English for Health and Medical care
ทักษะภาษาอังกฤษดานฟง พูด อาน และเขียน การใชคําศัพท สํานวน รูปแบบการใชภาษา ในเชิง
ธุรกิจการดูแลสุขภาพ
English skills in listening, speaking, reading, and writing; utilizing health and medical
care vocabulary, idioms, and language use
28247461

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3 (3-0-6)
English for Gems and Jewelry Industry
ศัพทเทคนิค โครงสราง สํานวน และเอกสารที่เกี่ยวของที่ใชในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used in Gems and
Jewelry business
28247561

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
English for Agro Industry
ศัพทเทคนิค โครงสราง สํานวน และเอกสารที่เกี่ยวของที่ใชในสาขาหรืออุตสาหกรรมเกษตร
Vocabulary, expressions, contents, and documents commonly used in the field or Agro
industry
28247661

ภาษาอังกฤษดานกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Law
คําศัพทและสํานวนการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเอกสารกฎหมายธุรกิจ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ฝกอาน สรุปและวิเคราะหขอมูล ฝกเขียนเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล รวมทั้งการตีความหมายใน
การอ านเอกสารเกี่ยวของกับธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ โดยใชหลักการวิเคราะหทางไวยากรณสื่อสาร หลัก
ความสัมพันธทางดานความหมายตอเนื่องแบบตางๆ ที่ผูเขียนนํามาสื่อความหมายทางวิชาการดานกฎหมาย
ธุรกิจ
Terminology and expressions related to business legal documents, customs law;
practice reading, summarizing and analyzing legal business documents. Practice writing legal
business papers and making presentations. Discuss analysis and functions of informational
structures for selecting appropriate reading techniques in order to guide students in reading
comprehensively various types of business law materials.
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สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Seminar in Business Related Topics
ประเด็นปญหาทางการสื่อสารในโลกปจจุบันจากแหลงขอมูลทางธุรกิจเพื่อนํามาอภิปรายในชั้นเรียน
โดยเนนการคนควาดวยตนเอง การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการนําเสนอขอมูลและความคิดเห็นใน
รูปของการรายงานปากเปลา
Current communication issues from various business media through class discussion
with emphasis on research skills, discussion, presentation of facts and opinions, and oral
reports
28249261

หัวขอเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Selected Topics in English Language
หัวขอคัดสรรดานภาษาอังกฤษที่เพิ่มความรูสูโลกใหม
Selected temporary topics in English language to enhance the understanding and
knowledge of the modern world
หมวดวิชาเลือกเสรี
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ จากรายวิ ช าที่ เ ปด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย บูร พา หรื อ เลื อ กเรี ย นจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ 2561
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

ความรับผิดชอบหลัก
○
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษบังคับ
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอื่น ๆ
99930659 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
99931259 วัฒนธรรมอาเซียนผานภาษาอังกฤษ
99940959 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1

2

○
○
○

1

2









○

○










○

3

3

4

5

1

2

















3

3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2





○
○
○

○
○
○

○
○
○





○

○

○

○










○

○

○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
○
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
30910359 วิทยาศาสตรทางทะเล
59810259 เวชศาสตรการทองเที่ยวทางทะเล
○
68019359 ชีวิตและสุขภาพ
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน
○
79014159 มนุษยกับยาและอาหาร

83021759 พลังงานและสิ่งแวดลอมทางทะเล
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010159 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
25010559 มนุษยกับอารยธรรม
○
26510959 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
○
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

40430659 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
61010159 ศิลปะกับชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
24110159 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
26327459 สิทธิมนุษยชนกับความเปนธรรมในสังคม
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
41410159 พลวัตกลุมและภาวะผูนํา
41420259 อารมณและการจัดการความเครียด
67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน
77037859 การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผานวัฒนธรรม
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30311159 มหัศจรรยโมเลกุล
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
30815059 พลังงานเพื่อชีวิต
76110159 พืชพรรณเพื่อชีวิต
87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
กลุมวิชามนุษยศาสตร
17010259 การคิดเชิงสรางสรรค
26510359 มนุษยกับทักษะการคิด
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
30110159 กาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
30210159 คณิตคิดทันโลก
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู
79018159 สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
87519259 ภูมิสารสนเทศศาสตรในชีวิตประจําวัน
88510159 กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเฉพาะดาน
28220161 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
28220261 หลักการตลาด
28230361 การจัดการและองคการ
28230461 การจัดการทรัพยากรมนุษย
28240561 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2) วิชาบังคับ
28212161 หลักการอาน
28215161 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
28221161 การฟง-พูดเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ
28221261 การสื่อสารดวยวาจา 1
28221361 การสื่อสารดวยวาจา 2
28222261 การอานเชิงธุรกิจ
28223161 การเขียน 1
28224161 หลักการแปล
28224261 การแปลทางธุรกิจ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

28225261 ภาษาศาสตรสังคมในโลกธุรกิจ
28232361 การอานและการยอความ
28232461 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
28233261 การเขียน 2
28233361 การเขียนเชิงธุรกิจ
28236561 ประสบการณขามวัฒนธรรมเบื้องตน
28237261 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและเจรจา
ตอรอง
28237361 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
28248261 สหกิจศึกษา
28248161 ฝกงาน
28249161 การศึกษาอิสระ
3) วิชาเลือก
28237161 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
28237461 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน
28237561 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา
1

28237661 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส
28237761 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
28237861 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
28247161 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
28247261 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน
28247361 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล
28247461 ภาษาอังกฤษเพื่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
28247561 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
28247661 ภาษาอังกฤษดานกฎหมายธุรกิจ
28248361 สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจ
28249261 หัวขอเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู Expected Learning Outcome (ELO)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีวินัย เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่
ดานความรู
1. มีความรอบรู เขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
3. มีความรู และเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางภาษาอังกฤษ และการสื่อสารทาง
ธุรกิจ สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
4. มีความรูในหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน หลักเศรษฐศาสตร หลัก
กฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
5. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการประกอบอาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ รวมทั้งมีความเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่
เกิดขึ้น

ดานทักษะทางปญญา
1. มีทักษะการแสวงหาความรู ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. มีทักษะการคิดแบบองครวม เพื่อแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับสถานการณ
3. มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ สามารถนําความรูไปประยุกตและ
แกปญหาในสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม
และมีความเปนไทย
2. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม
3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และ
วัฒนธรรมองคการได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน
2. สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู สามารถวิเคราะห และประยุกตหลักการตางๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจพรอมนําเสนอขอมูล
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เอกสารแนบหมายเลข 4
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร(หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in English for Business Communication
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
1.3) กลุมวิชาสังคมศาตร
3 หนวยกิต
1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4 หนวยกิต
1.5) กลุมวิชาคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
1.6) กลุมวิชาเลือก(รวมวิชาทางดานสุขภาพ)
5 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
96 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน
36 หนวยกิต
2.2) วิชาบังคับ
39 หนวยกิต
2.3) วิชาเลือก ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) นางสาวธัญลักษณ สุนารัตน
2) นางสาวชุติมา
สถิตยเสถียร
3) นางสาวสุทธิรกั ษ สุวรรณเดชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หมายเหตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in English for Business Communication
จํานวนหนวยกิต
คงเดิม
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
ปรับกลุม วิชาและจํานวนหนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาเพือ่ การสื่อสาร
12 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวติ บัณฑิตบูรพา
4 หนวยกิต
1.3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7 หนวยกิต
1.4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
4 หนวยกิต
1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1) วิชาเฉพาะดาน
2.2) วิชาบังคับ
2.3) วิชาเลือก ไมนอยกวา
3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร (ใหม)
1) นางสาวชนาภา
ตรีวรรณกุล
2) นางสาวชุติมา
สถิตยเสถียร
3) นางสาวสุทธิรกั ษ สุวรรณเดชา
4) นายธนนทรฐั
นาคทั่ง
5) นางสาวภาวดี
ศรีสังข
6) นายภาณุพงศ
ศีลสังวรณ
7) นายศตวรรษ
ไชยสิทธิ์

96 หนวยกิต คงเดิม/ปรับกลุมวิชา/ ลด-เพิ่มวิชาและจํานวน
15 หนวยกิต หนวยกิต
57 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
คงเดิม/ปรับเพิ่ม

56
รายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
999041
751001
271121 ภาษาอังกฤษ 1
English I

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

999042

751002

271122

ภาษาอังกฤษ 2
English II

3 (3-0-6)

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3 (3-0-6)

999043

751003

271123

ภาษาอังกฤษ 3
English III

3 (3-0-6)

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3 (3-0-6)

107202

751030

-

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพพยาบาล
English for Nursing Profession

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา
(หากมีนิสิต
ตกคาง
จะเปดในภาคฤดู
รอน)
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

190201

751031

190201

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

222201

751032

271201

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

300201

751033

271203

ภาษาอังกฤษทางดานอัญมณีและเครื่องประดับ
English for Gems and Jewelry
ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
English for Humanities and Social Sciences
ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Sciences and Technologies

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

57
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
449201
751034
ภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
English for Teachers and Educational Personnel
500201
751035
ภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมศาสตร
English for Engineering
598201
751036
ภาษาอังกฤษทางการแพทย
English for Medicine
610201
751037
ภาษาอังกฤษทางดานศิลปกรรมศาสตร
English for Fine and Applied Arts
650201
751038
ภาษาอังกฤษทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต
English for Applied Thai Traditional Medicine
668203
751039
271202 ภาษาอังกฤษทางดานธุรกิจ
English for Business
671201
751040
271204 ภาษาอังกฤษทางดานรัฐศาสตร
English for Political Science
675201
751041
271205 ภาษาอังกฤษทางดานรัฐประศาสนศาสตร
English for Public Administration
678201
751042
ภาษาอังกฤษทางดานนิติศาสตร
English for Law
683201
751043
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางดานกายภาพบําบัด
English for Physical Therapy Professional
700201
751044
ภาษาอังกฤษทางดานสาธารณสุขศาสตร
English for Public Health
750201
751045
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
ในการประกอบอาชีพ
English for Career Preparation

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

58
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
761201
761201
ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร
English for Agricultural Science
790201
751046
ภาษาอังกฤษทางดานวิชาชีพเภสัชกรรม
English for Pharmaceutical Professional
830201
751047
830201 ภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยีทางทะเล
English for Marine Technology
850201
751048
ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา
English for Sports Sciences
885201
751049
271206 ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาการสารสนเทศ
English for Informatics
918201
751050
ภาษาอังกฤษทางดานโลจิสติกส
English for Logistics
999044
751101
271207 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ
English Listening and Speaking for Careers
999045
751102
271208 การอานภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ
English Reading for Careers
999046
751103
271209 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
999047
751104
271231 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Application
999048
751105
271232 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
English for Standardized Tests
999049
751106
271233 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษ
English Grammar and Structure

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
999071
751107
271241 ภาษาสเปนเพือ่ การสื่อสาร
Spanish for Communication
999081
751108
271242 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
Russian for Communication
999091
751109
271243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
German for Communication
999101
751110
271244 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
Portuguese for Communication
999111
751111
271141 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication I
999112
751112
271142 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication II
228101
751113
271151 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
228202
751114
271251 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
Academic Article and Research Writing
999121
751115
271161 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
Khmer for Communication I
999122
751116
271162 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
Khmer for Communication II
999131
751117
271163 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร 1
Vietnamese for Communication I
999132
751118
271164 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร 2
Vietnamese for Communication II
999141
751119
271165 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
Bahasa Indonesia for Communication

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
999151
751120
271181 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
Korean for Communication I
999152
751121
271182 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
Korean for Communication II
999161
751122
271183 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
999162

751123

271184

999171

751124

271185

999172

751125

271186

999181

751126

271166

999182

751127

271167

999191

751128

271168

999192

751129

271169

999201

751130

271170

999202

751131

271171

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Bahasa Malaysia for Communication I
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 2
Bahasa Malaysia for Communication II
ภาษาลาวเพือ่ การสื่อสาร 1
Lao for Communication I
ภาษาลาวเพือ่ การสื่อสาร 2
Lao for Communication II
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
Burmese for Communication I
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
Burmese for Communication II

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

99940959

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

61
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
999221
751134
271174 ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
Filipino for Communication I
999222
751135
271175 ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
Filipino for Communication II
228102
751201
270101 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
Art of Speaking and Presentation
245101
751202
270102 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
250105

751203

270103

262121

751204

270104

265109

751205

270105

423103

751206

270121

610101

751207

191101

875194

751208

270171

201101

751301

270151

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

24510159

มนุษยกับอารยธรรม
Humans and Civilization
มนุษยกับวัฒนธรรม
Humans and Culture
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Humanities

3 (3-0-6)

25010559

พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
Fundamental Systems Thinking
ศิลปะกับชีวิต
Art and Life
มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
Human, Natural Resources and Environment
สื่อในชีวิตประจําวัน
Media in Everyday Life

3 (3-0-6)

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู
Information Skills in Knowledge-Based
Society
มนุษยกับอารยธรรม
Humans and Civilization

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

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

3 (3-0-6)

ปรับชื่อวิชา
ปรับจํานวน
ชั่วโมงในวงเล็บ
ปรับรหัสวิชา
ยกเลิกรายวิชา

26510959

มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Humanities

3 (3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

61010159

ศิลปะกับชีวิต
Art and Life

3 (3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

62
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
241101
751302
270152 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
250107
751303
270153 สถานการณโลกปจจุบัน
Contemporary World Affairs
262213
751304
270251 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
414101
751305
270122 พลวัตกลุมและภาวะผูนํา
Group Dynamics and Leadership

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (3-0-6)

24110159

ชื่อวิชา
จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment

หมายเหตุ

หนวยกิต
3 (3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Social Sciences
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Basic Knowledge of General Law
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Everyday Life
มหัศจรรยแหงโมเลกุล
Miracle of Molecules

3 (3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

30311159

มหัศจรรยโมเลกุล
Miracle of Molecules

2 (2-0-4)

273132

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
Biodiversity and Conservation

2 (2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ
Biodiversity and Conservation

2 (2-0-4)

273133

ภาพตอชีวิต
Jigsaw of Life

2 (2-0-4)

671101

751306

270131

678101

751307

270132

875196

751308

270172

302101

751401

273101

303111

751402

273131

306106

751403

306107

751404

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

41410159

87519659

พลวัตกลุมและภาวะผูนํา
Group Dynamics and Leadership

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เล็กนอย
ยกเลิกรายวิชา

63
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
308120
751405
273134 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี และพลังงาน
นิวเคลียร
Introduction to Radioactivity and Nuclear Power
308150
751406
273135 พลังงานเพื่อชีวิต
Energy for Life
309103
751407
830213 วิทยาศาสตรทางทะเล
Marine Science
302102

751408

273102

309101

751409

830211

309102

751410

830212

885101

751501

273181

850101

751601

272131

850102

751602

272132

850103

751603

272133

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

30815059

2 (2-0-4)

30910359

พลังงานเพื่อชีวิต
Energy for Life
วิทยาศาสตรทางทะเล
Marine Science

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เล็กนอย
ยกเลิกรายวิชา

นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน
Mathematics for Daily Life
นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism

2 (2-0-4)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล
Marine Natural Resources and Environment
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

2 (2-0-4)

การฝกดวยเครื่องน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
Football for Health

1 (0-2-1)

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อวิชา
และคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

3 (2-2-5)

30910159

ยกเลิกรายวิชา
88510159

กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with
ICT

3 (2-2-5)

64
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
850104
751604
272134 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
Basketball for Health
850105
751605
272135 วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ
Volleyball for Health
850106
751606
830101 วายน้าํ เพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
850107
751607
272136 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
Futsal for Health
850108
751608
272137 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ
Handball for Health
850109
751609
272138 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
Badminton for Health
850110
751610
272139 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
Tennis for Health
850111
751611
272140 ซอฟทเทนนิสเพื่อสุขภาพ
Soft Tennis for Health
850112
751612
272141 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
Table Tennis for Health
850113
751613
272142 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
Muay Thai for Health
850114
751614
272143 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
Krabi Krabong for Health
850115
751615
272144 ตะกรอเพื่อสุขภาพ
Takraw for Health

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

65
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
850116
751616
272145 ศิลปะสูปองกันตัวเพื่อสุขภาพ
Martial Art for Health
850117
751617
272146 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
Taekwando for Health
850118
751618
272147 โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ
Bowling for Health
850119
751619
272148 เปตองเพื่อสุขภาพ
Petangue for Health
850120
751620
272149 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
850121
751621
272150 แอโรบิกดานซเพื่อสุขภาพ
Aerobic Dance for Health
850122
751622
272151 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ
Rhythmic Activities for Health
850123
751623
272152 โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
850124
751624
272153 วูดบอลเพื่อสุขภาพ
Woodball for Health
850125
751625
272154 แชรบอลเพื่อสุขภาพ
Chairball for Health
107101
751626
272101 การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
107103
751627
272102 ยาสูบ แอลกอฮอล กับสุขภาพ
Tobacco, Alcohol and health

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

1 (0-2-1)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

66
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
107106
751628
272103 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
First Aid and Basic Life Support
107107
751629
272104 สุขภาพและความงาม
Health and Beauty
441110
751630
272121 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพ
Physical Education and Recreation for Fitness
Promotion
700110
751631
272111 สุขภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
Health, Environment and Safety
700111
751632
272112 ความสุขและสุขภาพสรางสรรค
Happiness and Creative Health
710101
751633
272113 วัยรุนกับความปลอดภัย
Teenagers and Safety
731101
751634
272114 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน
Life Skills and Adolescent Health
107104

751650

272106

107105

751651

271105

107108

751652

272107

241102

751653

270106

การพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
Mindfulness Cultivation for Wisdom
การจัดการครอบครัว
Family Management
ศิลปะการทํางานอยางเปนสุข
Art of Working for Happiness
การเสริมสรางบุคลิกภาพและพัฒนาตน
Personality and Self Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

2 (1-2-3)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (1-2-3)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

73110159

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน
Life Skills and Adolescent Health

2 (2-0-4)

2 (1-3-2)

ปรับรหัสวิชา
และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
245107
751654
270107 ความรูและความสามารถดานสารสนเทศในยุคดิจิทัล
Information Literacy in the Digital Age
245108
751655
270108 การจัดการความรูสําหรับการเรียนรูที่ยั่งยืน
Knowledge Management for Sustainable
Learning
311191
751656
273136 รูรอบเรื่องอาหาร
Food Scholar
402401
751657
270423 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
Training for Professional Development
414202
751658
272221 อารมณและการจัดการความเครียด
Emotion and Stress Management

423104

751659

270123

423321

751660

270321

430312

751661

270322

430314

751662

270323

245109

751701

270111

การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Equipment Operation
การออกแบบและการนําเสนออยางสรางสรรค
Design and Creative Presentation
การบริหารคุณภาพในองคการทางการศึกษา
Quality Management in Educational
Organizations
การจัดการองคการแหงการเรียนรู
Learning Organization Management
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปญ
 ญา
Information for Wisdom Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

41420259

อารมณและการจัดการความเครียด
Emotion and Stress Management

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
เล็กนอย
ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

68
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
250108
751702
270109 มรดกทางภูมิปญญาไทย
Thai Wisdom Heritage
250109
751703
270113 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
257102
751704
270154 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
265108
751705
270110 มนุษยกับศาสนา
Man and Religions
265127
751706
270112 ความจริงและความหมายของชีวิต
Reality and Meaning of life
402402
751707
270424 รูปแบบชีวิตและการเรียนรูพหุวัฒนธรรม
Lifestyle and Multi Cultural Learning
402403
751708
270421 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
402404
751709
270422 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
610102

751710

270141

265503

751750

270201

ศิลปะพื้นบานกับภูมิปญญาไทย
Thai Folk Art and Wisdom
มนุษยกับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

25710259

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

40240359

2 (2-0-4)

40240459

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social
Development

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา
และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

มนุษยกับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

2 (2-0-4)

ปรับรหัสวิชา
และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เล็กนอย

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

26510359

69
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี
402405
751751
270425 การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม
Creative Thinking for Society
404211
751752
270221 ทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skills
404306

751753

270324

จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self
Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

หนวยกิต

2 (2-0-4)

ยกเลิกรายวิชา

2 (2-0-4)

40421259

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

40430659

จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self
Development

2 (2-0-4)

ปรับชื่อวิชา
และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัสวิชา
และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาที่สรางใหมกลุม วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
99930659 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pronunciation
99931259 วัฒนธรรมอาเซียนผานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
ASEAN Culture through English Language
รายวิชาที่สรางใหมกลุม วิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
41530359
59810259

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life
เวชศาสตรการทองเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine

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

สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม

สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม

70
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

68019359

ชีวิตและสุขภาพ
2 (2-0-4)
Life and Health
79014159 มนุษยกับยาและอาหาร
2 (2-0-6)
Drug and Food for Human Life
83021759 พลังงานและสิ่งแวดลอมทางทะเล
2 (2-0-4)
Marine Energy and Environment
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
รายวิชาที่สรางใหมกลุม วิชาทักษะชีวติ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
17010159

ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
Thai Indigenous Knowledge
26327459 สิทธิมนุษยชนกับความเปนธรรมในสังคม
Human Right and Social Fairness
67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน
Thai Citizens in Globalization
76110159 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Flora for life
77037859 การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผาน
วัฒนธรรม
ASEAN Living through Culture
รายวิชาที่สรางใหมกลุม วิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
17010259

การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking

หมายเหตุ

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)

สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม

สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม

สรางรายวิชา
ใหม

71
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชาบาง รหัสวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
แสน
สระแกว
จันทบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

30110159

กาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
Contemporary Scientific Innovation
30210159 คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา
Systems Thinking and Problem Analysis
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
Arts and Creativity
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะ
เพื่อการสรางนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for
Innovation
รายวิชาที่สรางใหมกลุม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
79018159
87519259

สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
Health care related informatics in daily
life
ภูมิสารสนเทศศาสตรในชีวิตประจําวัน
Geoinformatics in Daily Life

หมายเหตุ

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

สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม
สรางรายวิชา
ใหม

3 (3-0-6)

สรางรายวิชา
ใหม

3 (3-0-6)

สรางรายวิชา
ใหม

72
รายวิชาเฉพาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
282101
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
General Knowledge on Business
282121
หลักการอาน
3 (3-0-6)
Reading Techniques
282151
โครงสรางและความหมายของภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Structure and meaning
282202
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
282211
การสื่อสารดวยวาจา
3 (3-0-6)
Oral Communication
282231
การเขียน 1
3 (3-0-6)
Writing I
282241
หลักการแปล
3 (3-0-6)
Principles of Translation
282253
ภาษาศาสตรสังคม
3 (3-0-6)
Sociolinguistics
282291
พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
Introduction to Western Culture
282303
การจัดการและองคการ
3 (3-0-6)
Management and Organization

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะดาน
28220161
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
General Knowledge on Business

หมายเหตุ

คงเดิม

28220261

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3 (3-0-6)

คงเดิม

28230361

การจัดการและองคการ
Management and Organization

3 (3-0-6)

คงเดิม

73
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
282324
การอานและการยอความ
3 (3-0-6)
Reading and Summarizing
282334
การเขียน 2
3 (3-0-6)
Writing II

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

28230461
28240561
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ
282222
การอานเชิงธุรกิจ 1
Business Reading I
282223
การอานเชิงธุรกิจ 2
Business Reading II
282232
การเขียนเชิงธุรกิจ 1
Business Writing I
282333
การเขียนเชิงธุรกิจ 2
Business Writing II
282242
การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
282312
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication

3 (3-0-6)

การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce Management

หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ
28222261
การอานเชิงธุรกิจ
Business Reading

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

หมายเหตุ

เพิ่มวิชาตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
เพิ่มวิชาตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

3 (3-0-6)

ยุบรวมรายวิชา Business
Reading 1 และ 2

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

28233361

การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing

3 (3-0-6)

ยุบรวมรายวิชา Business
Writing 1 และ 2

3 (3-0-6)

28224261

3 (3-0-6)

คงเดิม

3 (3-0-6)

28221161

การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจ
Effective Listening and Speaking in
Business English

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา/ ปรับเนื้อหาจากวิชา
English for business
meeting และ วิชา English for
Business communication

3 (3-0-6)

74
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
282372
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Meeting
282313

การนําเสนอเนื้อหาดานธุรกิจ
Business Presentation

3 (3-0-6)

282361

เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ
Technology and Media for Business Communication
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
Analytical and Critical Reading in Business

3 (3-0-6)

282371

3 (3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
28237261
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและ
3 (3-0-6)
เจรจาตอรอง
English for Business Meetings and
Negotiation
28237361
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Presentation

28232461
28212161

282483

สหกิจศึกษา.
6 (0-18-6)
28248261
Cooperative Education
กรณีที่นิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได ใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปนี้ทดแทน
282482
ฝกงาน
3 (0-9-3)
28248161
Practicum
282492
การศึกษาอิสระในหัวขอภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Independent
3 (3-0-6)
28249161
Study in Business English Language
282481
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Seminar in Business Related Topics

การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณทางธุรกิจ
Analytical and Critical Reading in
Business
หลักการอาน
Reading Techniques
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
ฝกงาน
Professional Internship
การศึกษาอิสระ
Independent Study

หมายเหตุ
ยุบรวมวิชาและเนื้อหา วิชา
English for Business
Meetings และ English for
Negotiation
ปรับชื่อ/ปรับเนื้อหา/ยุบรวมวิชา
Business Presentation และ
Technology and Media for
Business Communication

3 (3-0-6)

คงเดิม

3 (3-0-6)

คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

6 (0-18-6)

คงเดิม

3 (0-9-3)

คงเดิม/ ปรับชื่อภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

คงเดิม/ ปรับชื่อภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
28215161
โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to English Language
Structure
28221261
28221361
28232361
28223161
28233261
28224161
28225261
28236561

การสื่อสารดวยวาจา 1
Oral Communication I
การสื่อสารดวยวาจา 2
Oral Communication II
การอานและการยอความ
Reading and Summarizing
การเขียน 1
Writing I
การเขียน 2
Writing II
หลักการแปล
Principles of Translation
ภาษาศาสตรสังคมในโลกธุรกิจ
Sociolinguistics in Business World
ประสบการณขามวัฒนธรรมเบื้องตน
Introduction to Intercultural Experience

หมายเหตุ

3 (3-0-6)

ปรับชื่อและเนื้อหาจากวิชา
English Structure and
Meaning ตามขอสรุปของผูสอน
ในรายวิชาที่เนื้อหาตอเนื่องกัน/
ปรับกลุมวิชา
คงเดิม/จัดลําดับวิชาเพือ่ เปน
พื้นฐานในรายวิชาที่สูงขึ้น
เพิ่มวิชาเพื่อใหตรงกับผลสํารวจ
ความตองการของผูเรียน
คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

3 (3-0-6)

คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

3 (3-0-6)

คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

3 (3-0-6)

คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

3 (3-0-6)

ปรับเนื้อหารายวิชาใหเนนไปใน
บริบททางธุรกิจ/ปรับกลุมวิชา
ปรับเนื้อหาใหชัดเจนและเนน
บริบททางธุรกิจมากขึ้น/ปรับ
กลุมวิชา

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

3 (3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเลือก
282373
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
English for Tourism Business

282374

3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเลือก
28237161
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
English for Tourism and Hospitality
Management

หมายเหตุ

3(3-0-6)

ยุบรวมรายวิชา English for
Hotel Personnel และ
English for Tourism
Business/ ปรับเนื้อหา/ ปรับ
ชื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม
English for Hotel Personnel
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business

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

28237461

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน
English for Aviation Industry

3(3-0-6)

ปรับชื่อวิชา / ปรับเนื้อหาให
ครอบคลุมลักษณะงานการบิน

ภาษาอังกฤษเพื่อการคาและอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ
English for International Trade and Industry
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส
English for Logistics Management

3(3-0-6)

28237561

ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
English for International Trade

3(3-0-6)

ปรับชื่อ

3(3-0-6)

28237661

3(3-0-6)

คงเดิม

282473

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
English for Importing and Exporting

3(3-0-6)

28237761

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโล
จิสติกส
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
English for Importing and Exporting

3(3-0-6)

คงเดิม

282475

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
English for Gems and Jewelry Industry

3(3-0-6)

28247461

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
English for Gems and Jewelry
Industry

3(3-0-6)

คงเดิม

282375

282472
282474
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

282476

3(3-0-6)

28247561

3(3-0-6)

28249261

282491
282376
282471

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro Industry
หัวขอเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
English for Socializing
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรอง
English for Negotiation

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
English for Agro Industry
หัวขอเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
English for Office Personnel
ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
English for Standardized Tests
ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน
English for Mass Media
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล
English for Health and Medical care
ภาษาอังกฤษดานกฎหมายธุรกิจ
English for Business Law
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจ
Seminar in Business Related Topics

3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

3(3-0-6)

เพิ่มวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม/ปรับกลุมวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
28237861
28247161
28247261
28247361
28247661
28248361

