หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(4 ป)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 3 หมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
หนวยกิต
ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หนวยกิต
ประกอบดวย
2.1 กลุมวิชาแกน
18
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
36
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
15
หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาโท
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
1. 1 กลุม วิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1101
การใชภาษาไทย
GE.1101
Thai Usage
ศท.1104
ภาษาอังกฤษ 1
GE.1104
English 1
ศท.1105
ภาษาอังกฤษ 2
GE.1105
English 2
ศท.2101
ภาษาอังกฤษ 3
GE.2101
English 3

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุม วิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนีห้ นวยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1202
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202
General Mathematics
ศท.1203
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203
Introduction to Statistics
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1301
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GE.1301
Science and Technology
ศท.1302
มนุษยและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GE.1302
Man and Environment
บธ.1601
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
BA.1601
Introduction to Computer
1.3 กลุม วิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411
บัณฑิตอุดมคติไทย
GE.1411
Thai Ideal Graduate
และเลือกเรียนอีก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
GE.1401
Introduction to Information Science
ศท.1404
มนุษยกบั อารยธรรม
GE.1404
Man and Civilization
ศท.1407
ตรรกวิทยา
GE.1407
Logic
ศท.1410
ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
GE.1410
Social Philosophy and Ethics

3(3-0-6)

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

1.4 กลุม วิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1501
สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE.1501
Society and Economy
ศท.1502
สังคมและการปกครอง
3(3-0-6)
GE.1502
Society and Government
ศท.1504
มนุษยกบั สังคม
3(3-0-6)
GE.1504
Man and Society
ศท.1505
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1505
General Psychology
ศท.1506
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506
Sufficiency Economy
นบ.1501
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
LW.1501
Introduction to General Law
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต
2.1 กลุม วิชาแกน
18
หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียน 18 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศศ. 2310
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
AT. 2310
Introduction to Business
ศศ. 2311.1
ทฤษฎีองคกรและการจัดการ
3(3-0-6)
AT. 2311.1
Organization Theory and Management
ศศ. 2315
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
AT. 2315
Human Resource Management
ศศ. 3312
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
AT. 3312
Management Information System
ศศ. 3313.1
การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
AT.3313.1
Communications for Management
ศศ. 4312
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
AT. 4312
Ethics for Administrator
บธ. 3301
หลักการตลาด
3(3-0-6)

BA. 3301
นบ. 1503
LW. 1503
นท. 2104
CM. 2104
นท. 3302
CM. 3302

Principles of Marketing
กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
Business Law
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ
Introduction to Business Communication
การบริหารสื่อสารมวลชน
Mass Communication Management

2.2 กลุม วิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต ใหนกั ศึกษาเรียน 36
ศอ. 1101
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
BE. 1101
English Communication
ศอ. 1102
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ
BE. 1102
English Linguistics
ศอ. 1104
การอานทางธุรกิจ
BE. 1104
Business Reading
ศอ. 2101
การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
BE. 2101
Business English Translation
ศอ. 2103
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
BE. 2103
Business English Communication
ศอ. 2105
การเขียนทางธุรกิจ
BE. 2105
Business Writing
ศอ. 3101
การนําเสนอทางธุรกิจ
BE. 3101
Business Presentation
ศอ. 3103
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมทางธุรกิจ
BE. 3103
Intercultural Communication in Business
ศอ. 3104
การสรุปยอความสําหรับผูบริหาร
BE. 3104
Executive Summary Writing
ศอ. 4101
การเขียนรายงานและขอเสนอทางธุรกิจ
BE. 4101
Business Reports and Proposals
ศอ. 4102
การประชุมทางธุรกิจ
BE. 4102
Business Meetings

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

หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
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)

ศอ. 4103
BE. 4103

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(3-0-6)

2.3 กลุม วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต ใหนักศึกษาเรียน 15 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ศอ. 1103
BE. 1103
ศอ. 2102
BE. 2102
ศอ. 2104
BE. 2104
ศอ. 2106
BE. 2106
ศอ. 3102
BE. 3102
ศอ. 3105
BE. 3105
ศอ. 3106
BE. 3106
ศอ. 3107
BE. 3107
ศอ. 3108
BE. 3108
ศอ. 3109
BE. 3109
ศอ. 3110
BE. 3110
ศอ. 3111
BE. 3111
ศอ. 3112

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Pronunciation
การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business English Translation
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Business English Communication
การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียะ
3(3-0-6)
English for Aesthetics
ภาษาอังกฤษเพื่อกฏหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Legal English for Business Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
English for International Trade
ภาษาอังกฤษเพื่อโลจิสติกสและการจัดการการขนสง 3(3-0-6)
English for Logistics and Supply Chain Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
English for Finance and Banking
ภาษาอังกฤษจากสื่อ
3(3-0-6)
English in Media
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการทรัพยากรบุคคล 3(3-0-6)

BE. 3112
ศอ. 3113
BE. 3113
ศอ. 3114
BE. 3114
ศอ.3115
BE. 3115
ศอ. 4104
BE. 4104
ศอ. 4105
BE. 4105

English for Human Resources Management
ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมและการบริการ
English for Hotel and Hospitality
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการทองเทีย่ ว
English for Tourism Management
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
English for Tour Guides
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
English for Business Negotiations
สัมมนาการติดตอสื่อสารระหวางวัฒนธรรมทางธุรกิจ
Seminar in Intercultural Communicationin Business

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

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

ศอ. 4106
ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ประชุมชน
3(3-0-6)
BE. 4106
English for Public Address
ศอ. 4107
แนวโนมการพัฒนาอาชีพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BE. 4107
Business Career Development
ศอ. 4108
การเขียนรายงานการวิจัย
3(3-0-6)
BE. 4108
Research Writing
ศอ. 4109
การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
BE. 4109
Independent Study
ศอ. 4110
จริยธรรมทางวิชาชีพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BE. 4110
Ethics for Business Professionals
2.4 กลุม วิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทจากกลุมวิชาโทของสาขาอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเพียงสาขาเดียว
จํานวน 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)
ใหเลือกจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
สร.1101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

FC.1101
สร.1102
FC.1102
สร.1103
FC.1103
สร.1401
FC.1401
สร.1402
FC.1402
สร.1403
FC.1403
สร. 1404
FC.1404
สร.1501
FC.1501
สร.1502
FC.1502
สร.1601
FC.1601
สร.1602
FC.1602
สร.1603
FC.1603
สร.1604
FC.1604
สร.1605
FC.1605
สร.1606
FC.1606
สร.1607
FC.1607

Thai for Communication
ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Thai
มนุษยกบั วรรณกรรมในสังคมไทย
3(3-0-6)
Man and Literature in Thai Society
ศาสนากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Religion and Daily Life
การวางแผนชีวิตครอบครัว
3(3-0-6)
Family Life Planning
นันทนาการและการบริหารความเครียด
3(3-0-6)
Recreation and Stress Management
พุทธธรรมกับการครองตน
3(3-0-6)
Buddha-Dhamma and Lives
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Human Relations and Personality Development
บทบาทหญิง – ชายในสังคม
3(3-0-6)
Gender in Society
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
The Exercises for Health and Futzal
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
The Exercises for Health and Basketball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาวอลเลยบอล
2(1-2-3)
The Exercises for Health and Volleyball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแฮนดบอล2(1-2-3)
The Exercises for Health and Handball
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
The Exercises for Health and Badminton
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
The Exercises for Health and Dance Sport
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแอโรบิกดานซ 2(1-2-3)
The Exercises for Health and Aerobic Dance

สร.1608
FC.1608

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The Exercises for Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ
นักศึกษาวิชาอื่นทีเ่ ลือกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเปนวิชาโท จะตอง
ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ศอ. 1101
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1101
English Communication
ศอ. 1102
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1102
English Linguistics
ศอ. 1103
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1103
English Pronunciation
ศอ. 1104
BE. 1104
ศอ. 2101
BE. 2101

การอานทางธุรกิจ
Business Reading
การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Translation

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

แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรภาคปกติ (4 ป) รวม 120 หนวยกิต

ปที่ 1
ภาคเรียนศึกษาที่ 1
- กลุมวิชาภาษา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ภาคเรียนศึกษาที่ 2
- กลุมวิชาภาษา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาแกน
3 หนวยกิต
- วิชาโท
3 หนวยกิต
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
- กลุมวิชาภาษา
3 หนวยกิต
- วิชาแกน
9 หนวยกิต
- วิชาโท
3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
- วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
-วิชาแกน
6 หนวยกิต
- วิชาโท
3 หนวยกิต
รวม 15 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
- วิชาเอกบังคับ
12 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
3 หนวยกิต
รวม 15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
- วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
3 หนวยกิต
- วิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
รวม 15 หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

- วิชาเอกบังคับ
หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
หนวยกิต
- วิชาเลือกเสรี
หนวยกิต

6
6

- วิชาเอกเลือก
หนวยกิต
รวม
หนวยกิต

12
12

3
รวม

15

หนวยกิต
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกจากสาขาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา
ตามคําแนะนําของอาจารยทปี่ รึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศท

.1101 การใช้ภาษาไทย

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

GE.1101 Thai Usage

วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพของภาษา
ศท.

1104

ภาษาอังกฤษ 1

3 (2-2-5)

GE.1104 English 1

วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมกับในสถานการณ์ต่างๆ
ศท.

1105

ภาษาอังกฤษ 2

3 (2-2-5)

GE.1105 English 2

วิชาบังคับก่อน
: ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่ อสารในระดับสู งขึ้น
โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาที่ซบั ซ้อนและเหมาะสมกับสถานการณ์
ศท.

2101

ภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)

GE.2101 English 3

วิชาบังคับก่อน
: ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นพื้นฐาน นําไปสู่
การศึกษาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ศท.

1202 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป

3(3-0-6)

GE.1202 General Mathematics

วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชนั และกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์
ปริ พนั ธ์และการประยุกต์ กําหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็ น ตลอดจนบทบาทของสิ่ งเหล่านี้
ในการใช้แก้ปัญหา

ศท.

1203

สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

GE.1203 Introduction to Statistics

วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การแจกแจงความถี่ การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุ่ ม ทฤษฎีการ
สุ่ มตัวอย่างพร้อมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ศท.

1301 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

GE.1301 Science and Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และการค้นคว้าความรู ้ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารย
ธรรมของมนุษย์
ศท.

1302

มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม 3(3-0-6)

GE.1302 Man and Environment

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ศึกษาสาเหตุและ
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
บธ.

1601 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

BA.1601 Introduction to Computer

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวฒั นาการของ
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปพื้นฐานต่างๆ ความรู ้เบื้องต้นของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ศท.

1401

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

3(3-0-6)

GE.1401 Introduction to Information Science

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการค้นหาข้อมูล และ
การใช้หอ้ งสมุด เพื่อสามารถเข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะห์ นําเสนอ และเขียนรายงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

ศท.

1404

มนุษย์กบั อารยธรรม

3(3-0-6)

GE. 1404 Man and Civilization

วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมมนุษย์ ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก
และอารยธรรมไทยในเชิงบูรณาการ และบริ บททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ทั้งในอดีตและปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา

3(3-0-6)

GE.1407 Logic

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการอ้างเหตุผล ทั้งการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสิ นความถูกต้อง
ของการอ้างเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพร่ องแบบต่าง ๆ ของการอ้างเหตุผล วิเคราะห์และ
วิจารณ์การอ้างเหตุผลที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน
ศท.

1410

ปรัชญาสังคมและจริ ยธรรมทางสังคม

3(3-0-6)

GE. 1410 Social Philosophy and Ethics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริ ยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
ของมนุษย์ในสังคมอย่างสันติสุข
ศท.

1411

บัณฑิตอุดมคติไทย

3(3-0-6)

GE.1411 Thai Ideal Graduate

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาคุณธรรมจริ ยธรรม การปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเหมาะสม เป็ นบัณฑิตที่มีความรู ้คู่
คุณธรรมสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในยุคโลกาภิวตั น์
ศท.

1501

สังคมกับเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

GE.1501 Society and Economy

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการผลิต การบริ โภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ นค้าและการกระจายรายได้
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม การเมือง การ
ปกครอง และวัฒนธรรมที่มีต่อสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคต่างๆ โดยให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโลกยุคโลกาภิวตั น์

ศท.1502 สังคมและการปกครอง 3(3-0-6)
GE.1502 Society and Government

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย
ความสัมพันธ์ของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบัน
การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาพัฒนาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองและปัญหาสําคัญๆ ทาง
สังคมและการเมืองไทยในปั จจุบนั
ท.1504 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
GE.1504 Man and Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และการสร้างจริ ยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้าน
ต่างๆ หน้าที่ของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมตลอดจนศึกษาปัญหาของสังคมไทย
ศ

ศท.1505 จิตวิทยาทัว่ ไป 3(3-0-6)
GE.1505 General Psychology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ทําให้ประสบความสําเร็ จและดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ความสุ ขตามอัตภาพของตน
ศท.

1506

เศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

GE. 1506 Sufficiency Economy

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
การบูรณาการ และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นบ.1501 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

3(3-0-6)

LW.1501 Introduction to General Principals of Law

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย

สิ ทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑ์การทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา
ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทัว่ ไปของหนี้ ละเมิด ครอบครัวและมรดก
สร.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

FC.1101 Thai for Communication

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะการพูดและการเขียน เพื่อให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
สร.1102 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6)
FC.1102 Business Thai

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางการใช้ภาษาไทย เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะของงานทางธุรกิจ
สําหรับนํามาใช้ในการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สร.

1103

มนุษย์กบั วรรณกรรมในสังคมไทย

3(3-0-6)

FC. 1103 Man and Literature in Thai Society

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และวรรณกรรมในสังคมไทย บทบาทสําคัญ
ของวรรณกรรมที่มีต่อชีวิตมนุษย์และสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
สร.1401 ศาสนากับชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

FC.1401 Religion and Daily Life

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและสาระสําคัญในหลักคําสอน และพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
ส

ร.1402 การวางแผนชีวิตครอบครัว
FC.1402

3(3-0-6)

Family Life Planning

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสําคัญของเพศศึกษา ตระหนักในการพัฒนาการของสัมพันธภาพและนําไปสู่
แนวคิดที่ถูกต้องด้านชีวิตครอบครัวและสังคม การเตรี ยมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพใน
อนาคต ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวในการดําเนินชีวิตภายใต้สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว

สร.1403 นันทนาการและการบริ หารความเครี ยด

3(3-0-6)

FC.1403 Recreation and Stress Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษานันทนาการ หลักและวิธีการในการจัดการนันทนาการ ผลของนันทนาการ
ที่มีต่อจิตใจของบุคคล ศึกษาให้เข้าใจในสาเหตุของความเครี ยด การระบายความเครี ยดด้วยวิธีการ
ต่างๆ โดยเน้นการนันทนาการ เพื่อนําไปสู่สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกสถานที่
สร.

1404
FC.1404

พุทธธรรมกับการครองตน

3(3-0-6)

Buddha-Dhamma and Lives

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสําคัญของพระรัตนตรัย หลักธรรมสําหรับการดํารงชีวิต
การน้อมนํา
หลักธรรมสําหรับใช้แก้ปัญหา และพัฒนาตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ส

ร.1501 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
FC.1501 Human Relations and Personality Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่
ร่ วมกัน การปรับตัวเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลในกลุ่ม องค์กร และสังคม การทํางานเป็ น
กลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การแต่งกาย กิริยามารยาทในการเข้าสังคม ตลอดจนการ
สร้างความมัน่ ใจในตนเอง
สร.1502 บทบาทหญิง – ชายในสังคม

3(3-0-6)

FC.1502 Gender in Society

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติและพฤติกรรมของหญิง – ชาย ในด้านบุคลิกภาพเพื่อสร้างความ
เข้าใจและเจตคติที่ดีต่อเพศตรงข้าม ศึกษาความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย และปัจจัยกําหนด ความ
เป็ นหญิง ความเป็ นชาย ศึกษาความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมทางเพศ และการกําหนด
บทบาทหญิง – ชาย เพื่อการทํางานร่ วมกันและอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ส

ร.1601 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาฟุตซอล
FC.1601 The Exercises for Health

2(1-2-3)

and Futzal

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี

สร.1602 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาบาสเกตบอล

2(1-2-3)

FC.1602 The Exercises for Health and Basketball

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี
สร.1603 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาวอลเลย์บอล

2(1-2-3)

FC.1603 The Exercises for Health and Volleyball

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี
สร.1604 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3)
FC 1604 The Exercises for Health and Handball

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาแฮนด์บอล เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี
สร.1605 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาแบดมินตัน

2(1-2-3)

FC.1605 The Exercises for Health and Badminton

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี

สร.1606 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาลีลาศ

2(1-2-3)

FC.1606 The Exercises for Health and Dance Sport

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาลีลาศ เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี
สร.1607 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและกีฬาแอโรบิกด๊านซ์

2(1-2-3)

FC.1607 The Exercises for Health and Aerobic Dance

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาแอโรบิกด๊านซ์ เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา สามารถนําผลจากการศึกษาไปฝึ กทํากิจกรรมร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพที่ดี
สร

.1608

การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

3(2-1-6)

FC.1608 The Exercises for Health

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกกําลังกายและสามารถนําเอาหลักการออก
กําลังกายเพื่อสุ ขภาพไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รู ้จกั การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆในการออก
กําลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อ
สุ ขภาพให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น รู ้จกั การใช้เครื่ องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ
สามารถให้คาํ แนะนําหลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพให้กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง
หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่ วยกิต
1. วิชาแกน
ศศ
. 2310 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
AT. 2310 Introduction to Business
ศึกษาความหมายลักษณะและบทบาทของธุรกิจในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือของระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาเป้ าหมายขององค์กรธุรกิจและกลยุทธ์การบริ หารธุรกิจ ขอบข่ายและรู ปแบบ
ประกอบการทางธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของการบริ หารในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาทฤษฎี
และแนวความคิดของการบริ หารในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษากิจกรรมที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ศศ. 2311.1
ทฤษฎีองค์กรและการจัดการ
3(3-0-6)
AT. 2311.1 Organization Theory and Management
ศึกษาถึงลักษณะขององค์กรและการจัดการ ประเภทขององค์กรต่างๆ วิวฒั นาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ กระบวนการจัดการ บทบาทของผูบ้ ริ หาร ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การสัง่ การและการควบคุม การศึกษาหน้าที่แต่ละหน้าที่ ซึ่งส่ งผลถึง
การดําเนินงานขององค์กร
ศศ

. 2315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
AT. 2315 Human Resource Management
ศึกษาขอบเขตและความสําคัญของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนด้านทรัพยากร
มนุษย์ การออกแบบและวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึ กอบรมและการพัฒนา การ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงาน การกําหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน การกําหนดรางวัลและ
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ การวางแผนอาชีพ และรวมถึงแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ซึ่ง
เป็ นแนวโน้มของยุคศตวรรษที่ 21 และอนาคต
ศศ

. 3312
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
AT. 3312 Management Information System
ศึกษาถึงความสําคัญและความจําเป็ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่มีต่ององค์การ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั
ศศ. 3313.1 การสื่ อสารเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
AT.3313.1 Communications for Management
ศึกษาการสื่ อสารในบริ บทขององค์การที่เป็ นทางการ ศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การสื่ อสารขององค์การทั้งภายในและภายนอก บทบาทของการสื่ อสารที่มีต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ขององค์การ
ศศ

. 4312 จริ ยธรรมสําหรับนักบริ หาร 3(3-0-6)
AT. 4312 Ethics for Administrator
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจริ ยปรัชญาของการบริ หาร ทรรศนะที่มีต่อคนและค่าของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับชีวิตการทํางาน การใช้คุณธรรมเป็ นเป้ าหมายหรื อเครื่ องมือในการ
บริ หาร ชีวิตส่ วนตัวกับชีวิตการทํางาน ปัญหาในเชิงจริ ยธรรมของการใช้เทคนิค การบริ หาร เช่น การใช้

ระบบอัตโนมัติแทนคน ปั ญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริ หารโดยยกกรณี ศึกษานํามาอภิปราย
ในหัวข้อต่างๆ เช่น ปั ญหามลพิษ ค่าจ้างแรงงาน การโฆษณา การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การกระจาย
รายได้ การติดสิ นบน เป็ นต้น
บธ. 3301 หลักการตลาด 3(3-0-6)
BA. 3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่และการตลาดชนิด
ต่างๆ การจัดประเภทสิ นค้า การวางแผน การเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย นโยบายการตั้งราคา การ
วิเคราะห์และเลือกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุม
ตลาด
นบ

. 1503 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
LW. 1503 Business Law
ศึกษากฏหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การจัดองค์กรธุรกิจในรู ปแบบห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาประกันหนี้ดว้ ยบุคคลและทรัพย์ และตัว๋ เงิน
. 2104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
CM. 2104 Introduction to Business Communication
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อธุรกิจ หลักการโฆษณา หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่ อสารทุกประเภทเพื่อส่ งเสริ มการตลาดและการขาย
นท

นท.

3302 การบริ หารสื่ อสารมวลชน 3(3-0-6)
CM. 3302 Mass Communication Management
การบริ หารและการวางแผนงานสื่ อสารมวลชนรวมทั้งการจัดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริ หารเชิงธุรกิจ

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ศอ. 1101 การสื่ อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1101 English Communication
การศึกษาวลีและสํานวนภาษาอังกฤษในการโต้ตอบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการโดยมุ่งเน้นการฝึ กฝนการสนทนาในบริ บททางธุรกิจ บริ บทการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
และการสื่ อสารกับโลกภายนอก เพื่อเปิ ดโอกาสให้เรี ยนรู ้ภาษาพูดที่หลากหลาย เน้นการฝึ กฝน
ด้วยกิจกรรมการสื่ อสารแบบมีปฏิสมั พันธ์ ความมัน่ ใจในการสื่ อสาร และความตระหนักทางภาษา
ศอ. 1102 ภาษาศาสตร์ภาษอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1102 English Linguistics
การศึกษาลักษณะโดยทัว่ ไปทางภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษ อาทิ วาทกรรม
วากยสัมพันธ์ สัญลักษณ์ วจีวิพาทย์ ระบบเสี ยง และระบบคํา วิเคราะห์การใช้ลกั ษณะทาง
ภาษาศาสตร์ดงั กล่าวในบริ บททางธุรกิจ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ ในขั้น
สูงต่อไป เน้นการฝึ กฝนด้วยกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานความสามารถในการสื่ อสาร
ศอ. 1103 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
BE. 1103 English Pronunciation
การศึกษาเกี่ยวกับการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ อาทิ พยัญชนะ การเน้นคํา เสี ยงสูง
ตํ่าในระดับประโยค ความดังของเสี ยง ระดับเสี ยง และนํ้าเสี ยง และฝึ กการออกเสี ยงและแบบ
แผนของเสี ยงเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษให้สามารถเน้นคําและแบบแผน
ให้เหมาะสมด้วยบทสนทนา กิจกรรมที่ผสานสื่ อต่างๆ และกิจกรรมการออกเสี ยง
ศอ. 1104 การอ่านทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 1104 Business Reading
การฝึ กอ่านบทอ่านแบบต่างๆ ที่ใช้จริ งในการทํางานทางธุรกิจ อาทิ บทความ
แบบฟอร์ม คู่มือและคําแนะนําการใช้ การนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟ แผ่นพับ แผนปลิว
แฟกซ์
จดหมาย บันทึก โฆษณา รายงาน และรายงานประจําปี การฝึ กทําถ่ายโอนข้อมูลและจดบันทึก
ข้อความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน

ศอ. 2101 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 2101 Business English Translation
การศึกษาหลักการแปลทางเบื้องต้น ฝึ กฝนการแปลเนื้อหาเอกสารทางธุรกิจและ
เอกสารเกี่ยวกับงานแบบต่างๆ ฝึ กการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นไทย และจากภาษาไทยเป็ นอังกฤษ
และทําความเข้าใจและประยุกต์ใช้พจนานุกรมและเครื่ องมือช่วยแปลแบบต่างๆ
ศอ. 2102 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสู ง
3(3-0-6)
BE. 2102 Advanced Business English Translation
วิชาบังคับก่อน: ศอ. 2101 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
Prerequisite: BE. 2101 Business English Translation
การฝึ กฝนการแปลเนื้อหาทางธุรกิจแบบต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็ นไทย และจาก
ภาษาไทยเป็ นอังกฤษ ฝึ กการวิเคราะห์และการบรรณาธิกรบทแปล
ศอ. 2103 การสื่ อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 2103 Business English Communication
การฝึ กฝนการโต้ตอบในสถานที่ทาํ งานโดยใช้สาํ นวนพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการ
ติดต่อสื่ อสารในสถานที่ทาํ งานในสถานการณ์จาํ ลอง โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสื่ อสารใน
การทํางานและฝึ กฝนการฟังภาษาอังกฤษแบบต่างๆทั้งที่เป็ นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา
ศอ. 2104 การสื่ อสารภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
BE. 2104 Advanced Business English Communication
วิชาบังคับก่อน: ศอ. 2103 การสื่ อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
Prerequisite: BE. 2103 Business English Communication
การผสานการปฏิสมั พันธ์ทางธุรกิจกับวาทกรรมการสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง ฝึ กฝนเพื่อ
สร้างทักษะด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 2105 การเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 2105 Business Writing
ศึกษาและฝึ กการเขียนรู ปแบบงานเขียนที่ใช้ในการสื่ อสารทางธุรกิจในระดับพื้นฐานแบบ
ต่างๆ อาทิ อี เมล์ บันทึก บันทึกข้อความ ข้อความเตือนความจํา จดหมาย สาระ ข้อความ คู่มือการ
ทํางาน การบอกทิศทาง คําแนะนําสําหรับลูกค้า ประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวกับการทํางาน เป็ นต้น

ศอ. 2106 การเขียนทางธุรกิจขั้นสู ง
3(3-0-6)
BE. 2106 Advanced Business Writing
วิชาบังคับก่อน: ศอ. 2105 การเขียนทางธุรกิจ
Prerequisite: BE. 2105 Business Writing
การฝึ กฝนการเขียนเรี ยงความด้านธุรกิจ ศึกษาองค์ประกอบสําคัญของการเขียนเรี ยงความ
อาทิ คํานํา เนื้อเรื่ อง บทสรุ ป การวางโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเนื้อหาเรี ยงความ และฝึ กฝน
การเขียนเรี ยงความในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การเขียนเรี ยงความเพื่อนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริ ง การ
บรรยาย การเปรี ยบเทียบ การอธิบายและชี้แจง และการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เป็ นต้น
ศอ. 3101 การนําเสนอทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 3101 Business Presentation
การทําความเข้าใจหลัก กระบวนการ และเทคนิคการนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยวาจา
อาทิ การเตรี ยมการ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การร่ างข้อมูลเพื่อการนําเสนอ การวิเคราะห์
ผูฟ้ ังกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น ฝึ กการนําเสนอข้อมูลในหัวข้อที่สนใจในการจําลองสถานการณ์จริ ง
และฝึ กการจดบันทึกข้อมูลที่นาํ เสนอ
ศอ. 3102 ภาษาอังกฤษเพื่อสุ นทรี ยะ
3(3-0-6)
BE. 3102 English for Aesthetics
การศึกษาความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ที่มีต่อโลกธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงความซาบซึ้งทาง
สุ นทรี ยภาพและปั ญญาญาณของงานศิลปะร่ วมสมัย อาทิ จิตรกรรม วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์
การละคร เป็ นต้น
ศอ. 3103 การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 3103 Intercultural Communication in Business
การศึกษาความสําคัญของภาษา วัฒนธรรม และธุรกิจในการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
การตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาในสถานการณ์การสื่ อสาร
ทางธุรกิจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพระหว่างชาติที่มีวฒั นธรรมทาง
ธุรกิจแตกต่างกัน

ศอ. 3104 การสรุ ปย่อความสําหรับผูบ้ ริ หาร
3(3-0-6)
BE. 3104 Executive Summary Writing
การศึกษาการเขียนย่อความทางธุรกิจ ฝึ กฝนทักษะขั้นสูงทั้งการอ่าน การฟังและการ
ตีความเอกสารทางธุรกิจ ฝึ กการจดบันทึก การทําบันทึก การสรุ ปความทางธุรกิจ และการเขียน
ย่อความสําหรับผูบ้ ริ หาร
ศอ. 3105 ภาษาอังกฤษเพื่อกฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 3105 Legal English for Business Purposes
การศึกษาลักษณะของภาษาอังกฤษในเอกสารทางกฏหมายที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ
ฝึ กการ
อ่านเอกสารทางกฏหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาตกลงทางธุรกิจและสัญญาการ
จ้างงาน ฝึ กการแยกแยะรายละเอียดข้อเท็จจริ งในเอกสารที่มีความซับซ้อน และฝึ กการตีความและ
สรุ ป
ศอ. 3106 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)
BE. 3106 English for Airline Business
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ ศึกษาทํา
ความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจสายการบิน ฝึ กฝนการใช้วาทกรรม
และรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารในธุรกิจสายการบินในสถานการณ์
จริ ง โดยมุ่งเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูด
ศอ. 3107 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
BE. 3107 English for International Trade
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและจริ ยธรรมทาง
วิชาชีพ ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารใน
ธุรกิจระหว่างประเทศในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 3108 ภาษาอังกฤษเพื่อโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ ง 3(3-0-6)
BE. 3108 English for Logistics and Supply Chain Management
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ งและจริ ยธรรม
ทางวิชาชีพ ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโลจิสติกส์และ

การจัดการการขนส่ ง
ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการ
ติดต่อสื่ อสารในธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดการการขนส่ งในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 3109 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
BE. 3109 English for Finance and Banking
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการธนาคารและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารในธุรกิจ
การเงินในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 3110 ภาษาอังกฤษจากสื่ อ 3(3-0-6)
BE. 3110 English in Media
การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่ อสารมวลชน อาทิ ภาพยนตร์ หนังสื อพิมพ์
วิทยุ โฆษณา สุ นทรพจน์ การแถลงข่าว อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ศอ. 3111 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
BE. 3111 English for Public Relations
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และจริ ยธรรมทางวิชาชีพ ศึกษา
ทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ ฝึ กฝนการใช้วาท
กรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารในการประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 3112 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการทรัพยากรบุคคล 3(3-0-6)
BE. 3112 English for Human Resources Management
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทรัพยากรบุคคลและจริ ยธรรมทาง
วิชาชีพ ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในงานการจัดการการ
ทรัพยากรบุคคล ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการจัดการการ
ทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์จาํ ลอง

ศอ. 3113 ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมและการบริ การ
3(3-0-6)
BE. 3113 English for Hotel and Hospitality
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการบริ การและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมและการบริ การ
ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารในธุรกิจ
โรงแรมและการบริ การในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 3114 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
BE. 3114 English for Tourism Management
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการการท่องเที่ยว ฝึ กฝน
การใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการติดต่อสื่ อสารในธุรกิจการจัดการ
การท่องเที่ยวในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ.3115 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
BE. 3115 English for Tour Guides
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรม
และรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้
ภาษาอังกฤษในการให้ขอ้ มูลด้วยภาษาพูดในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 4101 การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 4101 Business Reports and Proposals
การศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ อาทิ การวิเคราะห์
สถานการณ์ และผูอ้ ่าน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล และการเตรี ยมโครง
ร่ างทางธุรกิจ และการศึกษารายงานแต่ละประเภท อาทิ การเขียนรายงานเพื่อให้ขอ้ มูล และการ
เขียนรายงานเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์ และฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอ
ศอ. 4102 การประชุมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 4102 Business Meetings
การศึกษารู ปแบบและภาษาในการประชุม จําลองสถานการณ์การประชุมโดยฝึ กกิจกรรม
ต่างๆ การจดบันทึกรายงานการประชุม การถอดเทปการประชุม การย่อและสรุ ปข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ

ศอ. 4103 สหกิจศึกษา 3(3-0-6)
BE. 4103 Cooperative Education
การฝึ กงานในสถานประกอบการเพื่อเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในสถาน
ประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสาร โดยทํางานอย่างน้อย 200 ชัว่ โมงภายใต้การดูแล
ของสถานประกอบการและสถานศึกษา
ศอ. 4104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BE. 4104 English for Business Negotiations
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
และจริ ยธรรมทางวิชาชีพ ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฝึ กฝนการใช้วาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบใน
กิจกรรมการติดต่อสื่ อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์จาํ ลอง
ศอ. 4105 สัมมนาการติดต่อสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 4105 Seminar in Intercultural Communication in Business
การสํารวจประเด็นสําคัญในการติดต่อสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ โดยการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะห์
ศอ. 4106 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ประชุมชน
3(3-0-6)
BE. 4106 English for Public Address
การศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิค และกลวิธีในการพูดในที่ประชุมชน อาทิ การ
เรี ยบเรี ยงเนื้อหา การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผฟู ้ ัง บทบาทของธรรมเนียมปฎิบตั ิและพิธีการ การ
ประเมินผลการพูดในที่ชุมชน ฝึ กการประยุกต์ใช้เทคนิคการนําเสนอในการพูดในที่ชุดชนอย่าง
เป็ นทางการในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาทําความเข้าใจวาทกรรมและรู ปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการพูดในที่ชุมชน และจําลองสถานการณ์การพูดในที่ชุมชน
ศอ. 4107 แนวโน้มการพัฒนาอาชีพทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 4107 Business Career Development
การศึกษาแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ อาชีพทางธุรกิจ การ
ตระหนักในการพัฒนาด้านธุรกิจและวิชาชีพ ธรรมเนียมปฏิบตั ิทางสังคมในโลกธุรกิจ
ประสิ ทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เป็ นต้น

สื่ อสาร

ศอ. 4108 การเขียนรายงานการวิจยั
3(3-0-6)
BE. 4108 Research Writing
การศึกษากระบวนวิธีในการวิจยั เบื้องต้น การฝึ กการวิจยั ในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจและการ

ศอ. 4109 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
BE. 4109 Independent Study
การศึกษาอิสระในหัวข้อทางธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแลให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ผสู ้ อน
อย่างน้อย 2 หัวข้อที่ต่างกัน
ศอ. 4110 จริ ยธรรมทางวิชาชีพทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BE. 4110 Ethics for the Business Professionals
การศึกษาความโปร่ งใสตรวจสอบได้และความรับผิดชอบในการดําเนินงานทางธุรกิจ
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ และจริ ยธรรมทางวิชาชีพ จากกรณี ศึกษาและการนําเสนอโครงการ

