หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
:
Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ )
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
B.A. (Business English)

3. วิชาเอก
ไมํมี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
13
4 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาตํางประเทศที่ใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

ให๎ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2551
6.2 เริ่มใช๎ในภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 3 /2555 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 16 มกราคม 2556
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 มกราคม 2556
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มกราคม 2556
และ ครั้งที่4/2556 วันที่ 25 มีนาคม 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร๎อม ในการ เผยแพรํวําเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานบริษัทที่ต๎องใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในและตํางประเทศ
8.2 พนักงานในสถานประกอบการด๎านธุรกิจการทํองเที่ยวในภาครัฐและเอกชน
8.3 พนักงานบริการในโรงแรมและ
/หรือภัตตาคาร
8.4 พนักงานในทําอากาศยาน
8.5 พนักงานต๎อนรับในโรงแรม
8.6 พนักงานต๎อนรับในสถานพยาบาลที่ให๎บริการแกํชาวตํางชาติ
8.7 มัคคุเทศก์
8.8 เลขานุการ
8.9 ลํามและนักแปลเอกสารทางด๎านธุรกิจ
8.10 ประกอบธุรกิจสํวนตัว
8.11 อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อ

มาตรฐาน คุณวุฒิ

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1
น.ส.ชลทิชาลินี แกํนสนท์

ตาแหน่ง
อาจารย์

2

นางพุทธชาด ศรีพัฒนสกุล อาจารย์

3

นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว

อาจารย์

4.

นายโสภณ เพ็งลุน

อาจารย์

5

นายสิทธิศักดิ์ พงผือฮี

อาจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน: ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ.2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน: พ.ศ. 2541
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน: พ.ศ. 2547
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย: พ.ศ. 2542
Master of Arts (M.A.) Linguistics
Nagpur University, India: 2003
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย: พ.ศ. 2550
Master of Arts (M.A.) English
Pune University, India: 2010
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ.2549
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ.2555

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุํมวิชาภาษา
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
และเลือกอีก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไมํน๎อยกวํา

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
9 หนํวยกิต
6 หนํวยกิต
6 หนํวยกิต
6 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
98 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต
63 หนํวยกิต
18 หนํวยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า
หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศอื่น ๆ
เลข 4 หมายถึง กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
เลข 6 หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

เลข 7 หมายถึง กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมรายวิชาของรหัสตัวที่ห๎า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด๎วยเลข 7 หลักมีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (156)
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า
หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุํมวิชาดังตํอไปนี้
เลข 1 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาศาสตร์
เลข 2 หมายถึง กลุํมวิชาทักษะภาษาทางธุรกิจ
เลข 3 หมายถึง กลุํมวิชาวัฒนธรรมและการแปล
เลข 4 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เลข 8 หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง โครงงาน วิจัย ปัญหาพิเศษ
การศึกษาเอกเทศและสัมมนา
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมรายวิชาของรหัสตัวที่ห๎า
2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
Thai for Communication and Information
Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
Aesthetics and Ethics in Everyday Life

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

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

0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
Psychology of Living and Self-development

3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002501 ท๎องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต๎นสาหรับ 3 (3-0-6)
ชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน 3 (3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for
Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จานวนหนํวยกิตที่เหลืออีก 3 หนํวยกิต ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้
0002203
0002301
0002302
0002303
0002403
0002404
0002405

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
Ethics in Everyday Life
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
Aesthetics and Life
ดนตรีสาหรับชีวิต
Music for Life

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)

0002406
0002503

0002504
0002505
0002506
0002507
0002508

0002509
0002602
0002801
0002802
0002803
0002804
0002805
0002806
0002807

การรู๎สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
3 (3-0-6)
วัฒนธรรม
Thai Wisdom and Social and Cultural Changes
ประเทศไทยในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thailand in the Global Societies
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
กฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Introduction to Laws for Life
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Economics in Everyday Life
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น
Introduction to Business Principles
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and the Environment
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน

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

0002808

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1541207
2533901

2532202

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
1561101
1561102
1561103
1561201
1561202
1561203
1561204

Fundamental Industrial Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday
Life
ไม่นอ้ ยกว่า
ศิลปะการพูด
The Arts of Speaking
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบื้องต๎น
Introduction to Research Methodology in
Humanities and Social Sciences
กระบวนการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ
Public Mind Creative Processing
ไม่น้อยกว่า
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 1
Grammar in Business Context I
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 2
Grammar in Business Context II
ภาษาศาสตร์
Linguistics
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English Listening and Speaking I
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English Listening and Speaking II
การอํานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
Business English Reading I
การอํานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business English Reading II

3 (3-0-6)

98 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

81 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1561205
1562206
1562301

1562302
1563303
1562401
1562402
1562403
1563404
1562405

1563406
1563407
1563408
1564409

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
Business English Writing I
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
Business English Writing II
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ๎าของ 3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
Socio-Cultural Backgrounds of English Speaking
Countries
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
Business English Translation I
การสื่อสารข๎ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Intercultural Communication
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English I
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English II
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3 (2-2-5)
English for Hotel I
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3 (2-2-5)
English for Hotel II
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1
3 (2-2-5)
English for Tourism I
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 2
English for Tourism II
ภาษาอังกฤษสาหรับไทยศึกษา
English for Thai Studies
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
English for Office Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
English for Business Presentation

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

วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า
1563104
1563105
1564106
1564107
1563207
1563208
1563209
1562304
1564410
1563411
1563412
1563413
1563414
1563415
1563416

อรรถศาสตร์
Semantics
วัจนปฏิบัติศาสตร์
Pragmatics
ปริเฉทในการสื่อสาร
Discourse in Communication
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
Sociolinguistics
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English Public Speaking
ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
Mass Media English
การอภิปรายและการโต๎วาที
Discussion and Debate
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business Translation II
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
English for ASEAN Studies
การเตรียมสอบ TOEIC
Preparation for TOEIC Test
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
English for Finance and Banking
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสปา
English for Spa Service
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการนวดแผนไทย
English for Thai Massage
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1

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

1563417
1563418
1563419
1563420
1563421
1563422
1563423
1563424
1564425
1564426

1564427
1564428
1564429

1564430
1564431
1564901

English for Services in Restaurant I
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
English for Services in Restaurant II
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
English for Secretary
ภาษาอังกฤษสาหรับบริหารทรัพยากรมนุษย์
English for Human Resource Management
ภาษาอังกฤษสาหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
English for Business Economics
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
English for Sciences
ภาษาอังกฤษสาหรับคณิตศาสตร์
English for Mathematics
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสาธารณสุขชุมชน
English for Community Health
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโลจิสติกส์
English for Logistics
ภาษาอังกฤษเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดาเนินชีวิต
English for Sufficiency Economy for Life
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airlines Business
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวํางประเทศ
English for International Business
ภาษาอังกฤษเพื่อจัดการทํองเที่ยวในและตํางประเทศ
English for Inbound and Outbound-Tour
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเข๎าและสํงออก
English for Import and Export
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies

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

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

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

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1564801

ไม่นอ้ ยกว่า

8 หน่วยกิต

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (90)
Preparation for Professional Experience Training in
Business English

1564802

หรือ
1564803
1564804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Experience Training in Business
English

6 (450)

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

2 (90)
6 (450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนดโดยไมํซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา

หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1561101 ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 1
1561103 ภาษาศาสตร์
1561201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
1561203 การอํานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
รวมหน่วยกิต

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
เฉพาะ 1561102
1561202
1561204
1561205

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 2
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
การอํานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
รวมหน่วยกิต

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ
เลือกเสรี

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1562206 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
1562301 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมฯ
1562302 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
1562401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ
เลือกเสรี

xxxxxxx
xxxxxxx
1562304
1562402
1562403
1562405
xxxxxxx

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการทํองเที่ยว 1
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1541207
2532202
1563207
1563303
1563407
1563404
1563406

ศิลปะการพูด
กระบวนการสร๎างเสริมจิตสาธารณะ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
การสื่อสารข๎ามวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษสาหรับการทํองเที่ยว 2
รวมหน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

2033901
1563104
1563208
1563408
1563411

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษสาหรับสานักงาน
การเตรียมสอบTOEIC
รวมหน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1564409 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
1564410 ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
1564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ หรือ
1564803 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา
1564901 การศึกษาเอกเทศ
รวมหน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (90)
3 (2-2-5)
11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ หรือ
1564804 สหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิต

6(450)
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู๎
หลักการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับ
ใจความสาคัญ การตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์
การวิจารณ์ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ
และการจัดเก็บ การสืบค๎นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตํางๆ
0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การทักทาย การ
กลําวลา การแนะนาตนเองและผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและคาแนะนา การสนทนา การ
แสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตํอ การ
อํานประกาศโฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes 1
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ

0001401

สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสาคัญ
ของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา
เชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมี

ความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self-development
ความเข๎าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข๎าใจตนเองและ
ผู๎อื่นการพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทางานและการดาเนินชีวิต

0002501

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริ
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยําง
ยั่งยืน โดยเน๎นบริบทด๎านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่น รวมทั้ง
สังคม การเมือง การปกครอง และด๎านเศรษฐกิจของท๎องถิ่น

0002502

การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษา
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

0002601

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for
Everyday Life
หลักการในการนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ในการ
ดารงชีวิต อันได๎แกํโภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และ
การดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความ
นําจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตํางๆรวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อ
การคาดการณ์และการแก๎ปัญหา

0002701

0002203

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เครื่อง
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหา
ความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และจากฐานข๎อมูลตํางๆสาหรับการศึกษา
ค๎นคว๎า การทารายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอยํางมี
ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิ
ทางปัญญา
วิชาเลือก
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ เป็น
รายวิชาตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและ
อําน ภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะนาตัว การพูดขอโทษ
ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช๎ถ๎อยคาให๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎คาศัพท์และ
โครงสร๎างในระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงคา
และสานวนตํางๆฝึกทักษะการฟัง และพูดเน๎นสานวนที่ใช๎ในการสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน เชํน การทักทาย การแนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็น
ต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน

0002303

0002403

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช๎แตํงประโยคแบบงํายๆฝึกการ
ออกเสียง การอําน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและ
ความเข๎าใจโดยการถาม-ตอบเน๎นสานวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการทักทาย การกลําวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถาม-บอกทาง เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับจริยศาสตร์ จริยศึกษาและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการ
แก๎ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่
มีสันติภาพ

0002404

สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการ
เคลื่อนไหวสูํการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการ
แสดงสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

0002405

ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตํางๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบ
ดนตรีที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟัง
ดนตรี หลักการรับรู๎และเข๎าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตํางๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและ
การใช๎หลักทรัพยากรสารสนเทศประเภทตํางๆ การใช๎เครื่องเมือชํวยค๎นคว๎าทั้ง
ในระบบมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียน

เอกสารอ๎างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค๎นคว๎าและวิจัย
0002503

ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู๎ การถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทย
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
และสังคมกรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตําง ๆ

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ในด๎านตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนว
ทางการปรับปรุงประเทศไทยเพื่อธารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึง
ความเป็นชาติที่มีบทบาทสาคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ ความ
สาพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการเมืองไทยที่สอดคล๎อง
กับกระแสโลกาภิวัตน์

0002506

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎ทั่งไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและ
หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วย
บุคคล นิติกรรมสัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอเทศสัญญาตํางๆ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะในสํวนความรู๎เบื้องต๎น

0002507

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและ
ความสาคัญของสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและ
ป้องกันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและ
หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

0002508

เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจและลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัด
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู๎และมีการนาไปใช๎ยํอย ๆ ความหมายของการผลิต
การจาหนํายจํายแจก การแบํงปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต๎นของอุป
สงค์และอุปทานสถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

0002509

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและ
สังคมสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศ
ไทย การประกอบกิจกรรมตํางๆ ของธุรกิจ เชํนการผลิต การตลาด การจัด
องค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและภาษีอากร
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ
หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเองและ
ครอบครัว

0002602

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กาหนดการเชิงเส๎น การนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน และการ
ตัดสินใจ

0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตสูํปัจจุบัน การนาความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันและ
อนาคต

0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การทางานของระบบตํางๆ ในรํางกาย ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สารเคมีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษ
ของการใช๎สารเคมี สารเคมีที่ตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม สารเคมีปราบศัตรูพืช
หลักการทางาน วิธีใช๎และการแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎
ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบตํางๆ

0002803

วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช๎
ในการดารงชีวิต อันได๎แกํ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกายเม
แทบอลิซึม แหลํงพลังงานและการใช๎ การคุ๎มครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา
สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัย
สํวนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลัง
กาย วิธีออกกาลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผล
และประเมินผลกํอนและหลังการออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทาง
กาย

0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางวิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของ
โลกในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิต
กับสิ่งแวดล๎อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

0002805

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และ
การกาจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดตํางๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ
การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3 (3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนว
พระราชดาริ หลักการทาไรํนาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช๎ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติการใช๎วัสดุธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (Integrated Pest Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับ
ชํางศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตํางๆ และ
ปฏิบัติทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การประยุกต์เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงานประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น ศึกษา
และเก็บรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยีท๎องถิ่นพร๎อมกับปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1543207
ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
The Arts of Speaking
ความสาคัญของการพูด หลักการพูด การสร๎างบุคลิกภาพในการพูดการ
เตรียมการพูด การฝึกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตํางๆ เชํน การ
พูดจูงใจ พิธีกร สุนทรพจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว๎อาลัย
กลําวปิด-ปิดงาน ต๎อนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของ และการแนะนาวิทยากร รํวมทั้ง
การประเมินผลการพูด
2533901

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in
Humanities and Social Sciences
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การระบุปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การดาเนินการวิจัย การ
เลือกใช๎ สถิติ
แหลํงข๎อมูล การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
การอํานผลการวิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช๎ในการปฏิบัติงาน การ
เขียนโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน และการ
นาเสนองานวิจัย

2532202

1561101

กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Mind Creative Processing
ศึกษาความหมาย จิตสาธารณะ จิตอาสา จิตเป็นกุศล ความเอื้ออาทร
ความมีน้าใจไมตรีกับบุคคลที่สูงกวําบุคคลในสังคมเดียวกันและบุคคลที่ด๎อย
โอกาส การพึ่งพาอาศัยกันและอื่นๆที่ใกล๎เคียง ประเภทและรูปธรรมของจิต
สาธารณะที่มีในสังคมไทยและตํางประเทศ ชีวประวัติของบุคคล ทั้งทางโลกทัศน์
ชีวทัศน์ ที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะในระดับท๎องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เชํนประวัติบุคคลตัวอยํางระดับนานาชาติ
ได๎แกํ มหาตมะคานธี แมํชีเทเรซา หรือระดับประเทศ ได๎แกํ ป๋วย อึ้งภากรณ์
นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนาตัวอยํางและครูตัวอยํางเป็นต๎น
กระบวนการ วิธีสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎กับบุคคล กลุํม ชุมชน ให๎มีจิต
สาธารณะจากประสบการณ์ในแตํระดับวัยที่เริ่มต๎นจากครอบครัว กลุํมเพื่อน
โรงเรียน วัด สถาบันทางสังคม และจากประสบการณ์การทางการทางานแนว
ปฏิบัติการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ ได๎แกํ ออกคําย การบาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมสาธารณะกุศล เชํน สงเคราะห์บ๎านพักคนชรา ชํวยเหลือเด็กยากจน
พิการ เรํรํอน คนด๎อยโอกาส ผู๎ติดเชื้อเอดส์ เป็นต๎น
วิชาบังคับ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Grammar in Business Context I
การศึกษาโครงสร๎างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอันได๎แกํ วจีวิภาค ลาดับ
ของคา การใช๎กริยาให๎สอดคล๎องกับประธาน กรรตุวาจก -กรรมวาจกและกาล
โดยการวิเคราะห์โครงสร๎างไวยากรณ์ในสื่อประเภทการฟังและการอํานทางธุรกิจ
ตลอดจนการฝึกใช๎ไวยากรณ์ที่ได๎เรียนมาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์โดยผํานสื่อ
เสมือนจริง
A study of grammatical elements of English structure with
particular attention to parts of speech, word order, subject-verb
agreement, voices and tenses. The analysis of grammatical
structures in Business listening and reading materials. Providing the
productive tasks including the authentic activities which let the
students practice using grammar learnt in different communicative
meaning.

1561102

1561103

ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Grammar in Business Context II
การศึกษาโครงสร๎างไวยากรณ์ในระดับประโยคความรวมและประโยค
ความซ๎อนโดยให๎ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของโครงสร๎างประโยคกับบริบท
ทางธุรกิจ กิจกรรมการเรียนจะสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎วิธีการใช๎โครงสร๎าง
ไวยากรณ์เพื่อสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถใช๎โครงสร๎าง
ไวยากรณ์ได๎อยํางถูกต๎องตามความต๎องการของตนเอง
A further study of English structure proceeding to compound
and complex sentences with particular attention to the relationship
between grammatical forms and the business discourses contexts
in which they exist. The communicative grammar activities
encouraging the students to explore how and why the grammatical
forms express the purposes of communication. The correct
structural forms created by the students in order to serve their own
needs.
ภาษาศาสตร์
3(2-2-5)
Linguistics
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ โดยเน๎นทฤษฎีสัทศาสตร์เบื้องต๎น และ
ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และคา วลี ประโยค เชํน การออกเสียง
เน๎นหนัก -เบา ในคา วลี ประโยคภาษาอังกฤษ (คาศัพท์ สานวนวลี ประโยค
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) การออกเสียงเชื่อมโยงระหวํางคา การแบํงชํวงหยุดและ
วรรคตอน และการออกเสียงสูง -ต่า การฟังเสียงเจ๎าของภาษา และฝึกการออก
เสียง
A study of the linguistic theory, with emphasis on the basic
phonetic theory. Pronunciation Practice of consonants and vowels,
words, phrases and sentences such as stress in words, phrases and
sentences, (Vocabularies, Expressions and sentences in Business
English). linking, pause and intonation. Listening to native speakers
of English and pronunciation practice.

1561201

ฟัง – พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
Business English Listening and Speaking I
รายวิชานี้มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกฝนและปฏิบัติทักษะการฟังและ
พูด ฝึกการสนทนาทางธุรกิจตามสถานการณ์ตํางๆเชํน การสื่อสารทางโทรศัพท์
การโฆษณา การนาเสนอสินค๎า และการพูดในการให๎บริการตํางๆ
This course aims to help students gain some essential
listening and speaking skills. Practice business conversation such as
telephoning, advertising, product presentation, and speaking while
serving.

1561202

ฟัง – พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
Business English Listening and Speaking II
รายวิชานี้เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนทักษะการฟัง – พูดตํอเนื่องจากรายวิชา
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 ฝึกการฟังจากสื่อตํางๆ เชํน เทปเสียงและภาพ
เพลง โฆษณา และภาพยนตร์ แล๎วโต๎ตอบบทสนทนาจากที่ได๎ฟัง หรือพูด
อภิปรายจากการได๎ดู และได๎ฟัง ศึกษารูปแบบการสนทนาทางธุรกิจที่
หลากหลายมากขึ้นแล๎วแสดงบทบาทสมมุติตามตัวอยํางเหลํานั้น
A continuation of Business Listening and Speaking 1, students
practice listening and speaking through variety of media such as
audio cassettes, videos, music, commercial, and movies. Then the
students converse to the speakers of those media or discuss
among groups of what are listened and seen. Students study more
different business dialogues and do role playing based on those
models.
การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Reading I
ฝึกทักษะในการอํานบทความ หนังสือพิมพ์ ประกาศโฆษณา หรือ
ข๎อความทางธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการอํานข๎อมูลทางธุรกิจ เพิ่มพูนความ
ชานาญ และประสิทธิภาพในการอําน โดยศึกษาจากรูปประโยค สานวนที่ใช๎
ในทางธุรกิจ ตลอดจนองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของบทความทางธุรกิจ
Practice reading articles, newspapers, advertisements or
business passages to quickly read in business information and
develop reading skill and proficiency based on sentence structures,
business expressions including constituent parts and objectives of

1561203

business articles.
1561204

การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(3-0-6 )
Business English Reading II
ฝึกทักษะการอํานทางธุรกิจเพิม่ เติมจากการอํานทางธุรกิจ 1 เชํนการอําน
ขําวทางธุรกิจ โฆษณา เนื้อหาในแบบฟอร์มตํางๆ อํานบทความ ฝึกการใช๎กลวิธี
การอํานตํางๆ เชํน การเดาความหมายจากปริบท การวิเคราะห์ประโยค
การทานาย และฝึกการอําน แล๎วโยงไปสูํการพูดรายงาน การสรุปเนื้อหาและการ
แสดงบทบาทสมมุติเป็นต๎น
Practice intense business reading such as reading business
news, advertisements, business contents in different types of forms,
and articles. Employing variety of strategies in business reading, for
examples, guessing the meaning from context clues, sentences
analysis, predicting, and relating business reading to daily life,
summarization, and role playing.

1561205

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
Business English Writing I
ศึกษาหลักการและฝึกเขียนด๎านธุรกิจ เชํน จดหมายธุรกิจประเภทตํางๆ
บันทึกทางธุรกิจ รายงานทางธุรกิจ ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม ฝึกการจัด
ประชุม จดและจัดทารายงานการประชุม แผํนพับตํางๆ
Study and practice an effective writing for business,
including letters, memos, reports, announcements, meeting,
agenda, minutes and brochures.

1562206

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
Business English Writing II
ฝึกเขียนความเรียงที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อทางธุรกิจ เชํน การเขียน
ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนใบปลิว แผํนพับ การเขียน
กาหนดการ คากลําวรายงานในโอกาสตําง ๆ และการเขียนเพื่อเสนอความ
คิดเห็นทางธุรกิจ โดยเน๎นการแสดงความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ การใช๎ภาษาที่
ถูกต๎องและเหมาะสม

Practice writing business essays including advertising
announcements, leaflets, brochures, schedule writing, reporting and
speech on special accessions and business presentation with
emphasis on opinion expression, critical analysis by using correct
and appropriate language expressions.
1562301

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Backgrounds of English Speaking
Countries
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พู ด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํ เนื้อหาหลักจะศึกษาเกี่ยวกับภูมิประเทศ
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ การเมือง ระบบทางสังคม ประเพณี
มารยาท โครงสร๎างทางครอบครัวและกลุํมชน เทคโนโลยี การค๎า นวัตกรรม
ศิลปะ ดนตรี การแตํงกาย เป็นต๎น
This subject requires a general study of sociological and
cultural backgrounds of English native speaking countries through
the use of hi-technology teaching aids. The major area of topics to
be studied include geographical features of people, history,
religions, beliefs, politics, social systems, traditions, manners,
structures of families and intimate groups, technology, trade,
innovation, arts, music, costumes, etc.

1562302

การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
Business English Translation I
ศึกษาหลักการแปล วิธีการแปล และเทคนิคการแปล ตลอดจนปัญหาใน
การแปล ฝึกแปลในระดับคา ประโยค ได๎ถูกต๎องตามโครงสร๎างที่ไมํซับซ๎อน โดย
เน๎นการแปลข๎อมูลด๎านธุรกิจ และแปลภาษาอังกฤษให๎เป็นภาษาไทย ได๎อยําง
ถูกต๎องตามต๎นฉบับ
The study of translation principles, process, techniques and
the problem of translation; practice to translate the word, sentence
whit the simple structure; focus on accurate English-Thai translation.

1563303

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Intercultural Communication
ศึกษาการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจในชีวิตประจาวันของเจ๎าของภาษา เชํน
ชาวอังกฤษ อเมริกัน นิวซีแลนด์ แล๎วเปรียบเทียบกระสวนประโยคเหลํานั้น
Study the business English speaking of native speakers such as
British, Americans, Australians, New Zealanders in their daily lives.
Then compare those patterns of communication.

1562401

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English I
รายวิชานี้มุํงเน๎นให๎มีพื้นฐานความรู๎ภาษาอังกฤษในด๎านธุรกิจ กับการ
สื่อสารในสานักงาน ความหลากหลายของคาศัพท์ และสานวน ที่เกี่ยวข๎องกับ
หัวข๎อตํางๆ เชํน องค์กร พนักงานและหน๎าที่ การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การติดตํอทางสังคม รูปแบบของจดหมายธุรกิจและการเขียนจดหมาย
ติดตํอกับหนํวยงานอื่น เชํน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ และจดหมาย
สมัครงาน การติดตํอในสานักงาน เชํน บันทึกข๎อความ วาระและบันทึกการ
ประชุม การแจ๎ง และการประกาศ รวมทั้งวัฒนธรรมตํางๆที่ควรทราบในการ
สื่อสารทางธุรกิจกับชาวตํางชาติ
Basic knowledge of business English with concentration on
inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions through related topics, i.e. office organization, staff and
duty, telephoning, making arrangements and appointment, social
contact, business correspondence such as inquiry letter, order
letter, application letter, and inter-office communication such as
memo, meeting agendas and company minutes, notices, and
announcements.

1562402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English II
ตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 รู๎ธุรกิจในวงกว๎าง ทั้งธุรกิจ
ภายในประเทศและระหวํางประเทศ การติดตํอทางธุรกิจในสถานการณ์ ตํางๆ
เชํน การนาเข๎าและสํงออกสินค๎า การขนสํงสินค๎าทางเรือ การติดตํอทาง
ธนาคาร การติดตํอทางโรงแรม การเขียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ การนาเสนอ
รายงานทางธุรกิจ และบทความทางธุรกิจ

1562403

1563404

A continuation of business English I ; an exploration of the
business English world-wide with a concentration on domestic and
international trades, management of business transaction in various
fields and situation, i.e. import-export, shipping, banking transaction,
hotel transaction, product description (advertisements), business
report presentation, business article.
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3 (2-2-5)
English for Hotel I
คาศัพท์และสานวนที่เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม ในแผนกตํางๆ เชํน
แผนกต๎อนรับสํวนหน๎า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร และแผนกแมํบ๎าน
คาศัพท์และสานวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่ซับซ๎อนมากขึ้นในธุรกิจโรงแรม เชํน การ
ให๎คาแนะนาที่พัก ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร สิ่งอานวยความสะดวกใน
ด๎านนันทนาการ การธนาคาร และการให๎บริการในที่สาธารณะ เป็นต๎น
Vocabulary and expressions required in the hotel business
such as front office, food and beverages, restaurant and
housekeeping, including the vocabulary and expressions in more
complicated situations in the hotel business, e.g. recommending
accommodations, souvenir shops, restaurants, recreational facilities,
banking and public services, etc.
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3 (2-2-5)
English for Hotel II
ศึกษาตํอเนือ่ งจากภาษาอังกฤษในโรงแรม 1 ศึกษาคาศัพท์และสานวน
ที่ใช๎ในโรงแรมของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์ที่แตกตํางกัน ได๎แกํ
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานต๎อนรับ ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานแคชเชียร์
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานรับโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานฝ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานแผนกทาความสะอาด ฝึกใช๎
ภาษาอังกฤษในโรงแรมและนอกโรงแรมในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์
จริง
A continuation of English for Hotel I ; A broad provision of
vocabulary and expressions used by hotel staff in various
complicated situations, such as English for receptionists, English for
cashiers, English for hotel switchboard operators, English for food

and beverage personnel, English for housekeeping. A practical use
of English skills in both simulations and real situations in and out of
the hotels.
1562405

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
English for Tourism I
ความรู๎เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ คาศัพท์และสานวนที่ใช๎ในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ในมุมมอง
ตํางๆ เชํน การโรงแรม การทํองเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีการศึกษานอกสถานที่
An overview of the tourism industry, both domestic and
international; the usage of vocabulary and expression in different
aspects of tourism industry including hotels, travel, history, religion,
arts, festival, culture and tradition by go sightseeing outside the
campus.

1563406

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
English for Tourism II
ศึกษาคาศัพท์ สานวน และประโยคในระดับสูงขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยวและบริการ ได๎แกํ การโรงแรม การทํองเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ การเขียนเอกสารและ
แผํนพับในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว การ บรรยายข๎อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทํองเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่
Vocabulary and expression used in tourism industry
including the hotel industry, tourism, history, religion, arts festivals,
culture and traditions. The documents and brochures writing for
tourism. The providing descriptions and information about the tourist
attractions by go sightseeing outside the campus.

1563407

ภาษาอังกฤษสาหรับไทยศึกษา
English for Thai studies

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึงสภาพภูมิประเทศ
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี คํานิยมและความเชื่อ
นาเสนอโดยใช๎ภาษาอังกฤษผํานสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยตํางๆ รายวิชานี้ยัง
ออกแบบเพื่อเน๎นการฝึกฝนภาษาอังกฤษชั้นสูง พร๎อมทั้งสํงเสริมด๎านการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ในด๎านการจดบันทึก การรายงาน งายวิจัยและการแปล
A study of Thai socio-culture including geography, history,
religion, customs, traditions, values and beliefs, presented in English
via the varieties of technology; an advanced language training with
the addition of study skill development in note-taking, reporting,
research and translation.
1563408

ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
3(3-0-6)
English for Office Management
ศึกษาและปฏิบัติกับบทเรียนที่นาเสนอทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนที่
เกี่ยวข๎องกับงานสานักงานทั่วไป รายวิชานี้ มุํงเน๎นการใช๎ทักษะที่หลากหลาย
และเน๎นทักษะในด๎านความเข๎าใจในการรายงานโดยเฉพาะทั้งในการพูดและ
เขียน
Study and practice with the texts representing both spoken
and written language related to general office work. Emphasis on
‘multi-skill’ and in particular comprehension in spoken and written
reporting.

1564409

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Presentation
ฝึกการใช๎ภาษาอังกฤษ สื่อผสมและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ การนาเสนอ
หัวข๎อเรื่องตํางๆ จากแหลํงข๎อมูลหลากหลาย รวมถึง ศึกษารูปแบบการใช๎
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานหรือการบริการตํอสาธารณะ ผลิตสื่อ ใบปลิว
สื่อสํงเสริมการขายและรูปแบบการนาเสนอข๎อมูล มุํงเน๎นทักษะการอําน การ
เขียน รวมทั้งฝึกการทาหัวข๎อบทความและสโลแกน
Practice using English, multimedia and audio visual aids for
presenting different topics from various sources, including study the
special forms of English used in presenting a product or service to
the public. The study of news release material, brochures,

promotional material and the various ways of these text
presentation. Reading and writing skills and special study of features
of headings and slogans.
วิชาเลือก
1563104

1564105

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
อรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
Semantics
ศึกษาทฤษฎีแหํงอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของคา กลุํมคาวลี
และประโยคประเภทตําง ๆ ทางธุรกิจ การเปลี่ยนความหมาย องค์ประกอบที่
เกี่ยวกับความหมายของคา ความสัมพันธ์ระหวํางความหมายของคาในประโยค
A study of theories of semantics. Meaning analysis of words,
phrases, and sentences of various types in business context,
semantic change, semantic components of words, and semantic
relationship of words in a sentence.
วัจนปฏิบัติศาสตร์
3 (3-0-6)
Pragmatics
ศึกษาหลักพื้นฐานในการสนทนาโต๎ตอบภาษาอังกฤษของเจ๎าของภาษา
ตามหลักวัฒนธรรม เชํน การผลัดกันพูด การให๎ความรํวมมือกันในการสนทนา
ด๎วยตัวอยําง ผลของการไมํปฏิบัติตามธรรมเนียม เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักในความ
แตกตํางของวัฒนธรรมและบทบาททางสังคมของผู๎ฟังและผู๎พูด เพื่อให๎โต๎ตอบ
ในการสนทนาได๎อยํางเหมาะสม การศึกษาจากตารา จากการฟังเจ๎าของภาษา
สนทนา และอํานหนังสือที่เกี่ยวกับการสนทนา ซึ่งชํวยให๎ทานายการโต๎ตอบใน
การสนทนาได๎
A study of the basic principles of how English speaking
people converse according to their cultures, this including turntaking, cooperation in conversing, with examples of the effects of
breaking the rules. To raise learners’ awareness of the differences
of cultures and social roles of the listeners and the speakers, in
order to make proper responses. Examination of texts from
transcribed authentic conversation and published dialogues, with
indication of how responses can be predicted.

1564106

ปริเฉทในการสื่อสาร
3(3-0-6)
Discourse in Communication
ศึกษาเปรียบเทียบการใช๎คาสัมพันธ์ของผู๎เขียนและผู๎พูดที่เป็นเจ๎าของ
ภาษาและไมํใชํเจ๎าของภาษา วิเคราะห์คาศัพท์ ประโยคและสานวนภาษาอังกฤษ
ที่ใช๎ในการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และนาเสนอรูปแบบของการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
A comparative study on how to use discourses of native
and non-native writers and speakers. An analysis of English words,
sentences, and expressions used in communication in different
situations and presentation of the communication styles in several
circumstances.

1564107

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
ศึกษาความแตกตํางของชุมชนในด๎านโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีผลตํอการใช๎ภาษาเกี่ยวกับคาศัพท์ รูปแบบและสานวน
A study of the differences in the economic and social
structures of community which affect the use of language with
regards to vocabulary, style and idioms.

1563207

กลุ่มวิชาทักษะภาษาทางธุรกิจ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
English Public Speaking
ศึกษาและฝึกวิธีการพูดตํอหน๎าสาธารณชนในเชิงธุรกิจ ในแบบที่มีการ
เตรียมตัว เชํน การกลําวปราศรัย การกลําวสุนทรพจน์ในโอกาสตําง ๆ และการ
บรรยายในหัวข๎อตําง ๆ ทางธุรกิจ โดยเรียนรู๎การใช๎ภาษาอังกฤษ น้าเสียง
ทําทางที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ และการใช๎เทคนิคและสื่อตําง ๆ
เพื่อให๎การพูดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Study and practice public speaking in business in different
styles of speech for prepared monologues and dialogues related to

business situations, including all features of language, pronunciation
and intonation, personality, strategies and media used.
1563208

ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
English in Mass Media
ศึกษาหลักพื้นฐาน รูปแบบและฝึกอํานบทความภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทตํางๆ ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผํนพับ หนังสือ
เดินทาง โฆษณา จดหมายแจ๎งขําว จดหมายรับสมัครงานและวารสาร รวมถึงสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุและอินเตอร์เน็ต ฝึกแปล วิเคราะห์ อภิปราย แยกความแตกตําง
ด๎านข๎อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นจากขําวและบทความที่อําน และ
ชี้ให๎เห็นลักษณะสาคัญของภาษาที่ใช๎ในสื่อตํางๆ การใช๎คาและประโยคในการ
พาดหัวขําวธุรกิจ แล๎วนามาใช๎ในการแสดงบทบาทผู๎นาเสนอ
A study of basic principles, styles and practices of reading
English articles in a variety of printed media such as newspapers,
magazines, brochures, itineraries, advertisements, application letter
and journals, including multimedia like television, radio and
internet. Emphasis with practices of translation, analysis, discussion,
distinguishing facts and expressing opinions from news and article
as well as identifying important features of language used in the
printed media, usage of words and sentences in news headline
then act as the reporter.

1563209

การอภิปรายและโต้วาที
Discussion and Debate
รายวิชานี้มุํงเน๎นให๎นักศึกษาฝึกการพูดในที่ชุมชน การอธิบายและโต๎วาที
ในหัวข๎อเชิงวิชาการและเหตุการณ์ที่นําสนใจในสังคมปัจจุบัน
A study of practice public speaking, explanation and debate
in the variety of academic topics and interesting situations in the
current society.

1562304

1564410

1563411

กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและการแปล
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
Business English Translation II
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ และทักษะการแปลข๎อความ ขําวสารทางธุรกิจใน
หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร ตารา และสื่อตําง ๆ ทางธุรกิจ ทั้งการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถเก็บ
รายละเอียดที่สาคัญทั้งหมดจากข๎อความที่แปลได๎อยํางถูกต๎องตรงตามต๎นฉบับ
A study of strategies and translation skills of texts,
information of business in newspaper, journal, document, text
book, and other media on business; Translating from English
language to Thai language and from Thai language to English
language; collecting the whole details from translating the data of
original text correctly.
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
3 (2-2-5)
English for ASEAN
การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาค๎นคว๎าและนาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศ
ในอาเซียนทางด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและวรรณกรรม จารีตประเพณี คํานิยมและความ
เชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิต
The use of English in studying and presenting information in
the areas related to Asian studies: economics, cultures, geography,
history encompassing religions, arts, music, language and literature,
customs and traditions, values and beliefs, including ways of life.
การเตรียมสอบ TOEIC
Preparation for TOEIC Test
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษามีทักษะในการทาข๎อสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารนานาชาติ มีความคุ๎นเคยกับรูปแบบของข๎อสอบ
และมีโอกาสในการฝึกฝนการทาข๎อสอบซ้าๆ เพื่อให๎ได๎คะแนนดี และชํวยให๎หา
งานงํายหลังจากสาเร็จการศึกษา การประเมินรายวิชานี้ประกอบไปด๎วยการเข๎า

เรียนและการทาข๎อสอบ
This course aims to equip students with skills in doing Test
of English for International Communication (TOEIC). Making
familiarity for students with model tests and have a chance to
practice the tests repeatedly. Assisting students to get a good score
and facilitate the acquisition of a good job after their graduation.
Evaluation includes class participation and test.
1563412

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
English for Marketing
รายวิชานี้มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ด๎านคาศัพท์และสานวนพื้นฐานทาง
การตลาดที่ ครอบคลุมถึงเรื่องทางการตลาด การตลาดแบบผสม ผลิตภัณฑ์
(วิธีการผลิต เครื่องหมายการค๎า การบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค๎า ) สถานที่ (สถานที่
ขายสํงและขายปลีก ) ราคาขาย (นโยบายด๎านราคา การจากัดราคา การ
แปรปรวนด๎านราคา ) การสนับสนุน ( การสนับสนุนแบบรวม การโฆษณา การ
ขายสํวนบุคคลและสํวนรวม และการสํงเสริมการตลาด ) กลุํมตลาดทางการค๎า ,
ชํองทางในการกระจายสินค๎า
The designed course to give students an overview of basic
marketing terminology and expressions together with practical
exercises. The vocabulary and expressions covering such topics as
marketing, marketing mix, product (product line, trademarks,
packaging, labelling), place (wholesaling, retailing), price (price
policy, fixed cost, variable cost), promotion (promotion mix,
advertising, personal selling, publicity, sales promotion), marketing
targets, channels of distribution, physical distribution, etc

1563413

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและธนาคาร
3(3-0-6)
English for Finance and Banking
รายวิชานี้มุํงเน๎นการฝึกการพูดและการเขียนจากสื่อตีพิมพ์จากแหลํง
ตํางๆ รวมถึงสื่อที่เป็นจริง จากสํวนตํางๆในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เชํน หน๎า
โฆษณาการเงิน หุ๎นและหุ๎นสํวนบริษัท รวมถึงการเรียนรู๎คาศัพท์เกี่ยวกับการ
ธนาคาร และการใช๎คาศัพท์อยํางมีประสิทธิภาพ

Practice with both spoken language materials and written
texts from a variety of sources, including authentic materials from
the business sections of English language newspapers, e.g. financial
pages, stocks and shares. Focus on awareness of terminology
relating to banking, and thereafter to use this newly-acquired Lexis
in active forms.
1563414

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
English for Public Relations
รายวิชานี้ มุํงเน๎นการใช๎ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการสูํสาธารณชน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการนาข๎อมูลจากสื่อตํางๆ การ
สํงเสริมการขายด๎วยการนาเสนอข๎อมูลที่หลากหลาย การบูรณาการในการเลือก
บทความ การอํานและการให๎ตัวอยํางของการเขียนหัวเรื่องของบทความ พาด
หัวเรื่อง คาจูงใจ และสโลแกนตํางๆ
The study of special forms of English used in presenting a
product or service to the public, including the study of press
release material, promotional material, and the various ways each
of these text types presents its messages. The course involves
integrated skill exercises in lexical selection, reading and preparing
samples of written text, and special study of features of headings,
headlines, slogans and set phrases.

1563415

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสปา
3 (2-2-5)
English for Spa Service
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสปา ประเภทของสปา อุปกรณ์และ
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในกิจการ สปา กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสปา จรรยาบรรณของ
ผู๎ประกอบอาชีพทางด๎านสปา องค์กรที่เกี่ยวข๎องกับสปา แนวทางการประกอบ
อาชีพทางด๎านสปา สถานการณ์และแนวโน๎มของการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับสปา
The study of history, types and equipment of spa business:
law related to spa; spa professional ethics; organizations related to
spa; spa career opportunities, situations and trends of spa profession.

1563416

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการนวดแผนไทย
3 (2-2-5)
English for Thai Massage
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทย
จรรยาบรรณผู๎นวด ความรู๎ด๎านกายวิภาคศาสตร์แบบแพทย์แผนปัจจุบันและ
แผนไทย ความรู๎ที่จาเป็นสาหรับการนวดแผนไทย การคลายเส๎นการดัด การยืด
การประคบ การอบสมุนไพร
Study and practice on the history of Thai massage. Ethics for
massage. Knowledge of anatomy and modern medicine and
traditional of Thai. The knowledge needed for a traditional Thai
massage to relieve the bending and stretching and compression of
steam.

1563417

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
3 (2-2-5)
English for Services in Restaurant I
รายวิชานี้มุํงฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูดและคาศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร
ไทยและอาหารนานาชาติ ฝึกบทสนทนาที่ใช๎ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เชํน การแนะนาอาหารและเครื่องดื่ม การอธิบายสํวนประกอบและวิธีการ
ประกอบอาหารเบื้องต๎น

Practice in listening and speaker skills and vocabularies
about Thai and international food. Practice of conversation used in
food and beverage services, such as recommending food and
beverage, describing ingredients and basic cooking process.
1563418

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
3 (2-2-5)
English for Services in Restaurant II
รายวิชานี้มุํงการฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูดและศึกษาคาศัพท์ และ
สานวนในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับที่สูงขึ้น
Advanced practice through listening and speaking skills and
the study of vocabulary and expressions used in serving food and
beverage.

1563419

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
3 (2-2-5)
English for Secretary
รายวิชานี้มุํงเน๎นให๎มีความรู๎คาศัพท์พื้นฐานและสานวนที่ใช๎ในงาน
เลขานุการ การรับและสํงข๎อความ ทั้งการติดตํอสื่อสารกับบุคคลหรือผํานทาง
โทรศัพท์ เครื่องโทรพิมพ์ และโทรสาร
This course is emphasized with basic vocabulary and
expressions used in the secretarial functions of receiving and
transmitting messages either with in-person communication or
through telephone, telex, and telegraph.

1563420

ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
English for Human Resource Management
ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่ใช๎ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยฝึก
ทักษะการพูด การฟัง การอําน และการเขียน เพื่อใช๎ในการติดตํอทางานกับ
บุคคลหนํวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง การสัมภาษณ์ การรับสมัครงาน
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกข๎อความ การนาเสนอ
งาน การประชุม สนทนา การเจรจาตํอรองระหวํางนายจ๎างและแรงงาน
The study of vocabulary and expression required in human
resource management by speaking, listening, reading and writing
skills in order to communicate with both official and private
organizations related to interview, job application, fill out the form,
report, memorandum, presentation, conference, conversation and
negotiation between employers and employees.

1563421

ภาษาอังกฤษสาหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Economics
รายวิชานี้มุํงเน๎นคาศัพท์ สานวน และทักษะการอํานที่จาเป็นในทาง
เศรษฐศาสตร์ เชํน อัตราสํวนรายได๎ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ดัชนีความปลอดภัย
ทางการตลาด และการค๎าเสรี
Emphasis with vocabulary, expression and reading skill
required in Economics field such as rational income, interested

rate, inflation, security market index, and free-trade situation.
1563422

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
English for Sciences
ฝึกอํานข๎อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการตํางๆ เพื่อนามาใช๎ในการปฏิบัติรูปงานอยํางมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
ใช๎บทความอ๎างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรียมการศึกษาตํอใน
ระดับสูงตํอไป ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชํน รายงาน
บทคัดยํอ เน๎นการเรียนโดยใช๎สถานการณ์จาลอง
Practice in reading passages and articles on various
academic fields related to sciences and in referencing skill for
higher academic study, also focus on skill in writing reports and
abstracts using stimulated situations.

1563423

ภาษาอังกฤษสาหรับคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
English for Mathematics
การอําน การเขียนและความเข๎าใจคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับตัวเลข การกระทาและสัญลักษณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการ
พิสูจน์ ตารา บทความและงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
Practice in reading, writing and understanding English for
Mathematics about number, operation and symbols, mathematics
contents and prove, textbooks, issues and research in mathematics.

1563424

ภาษาอังกฤษสาหรับงานสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
English for Community Health
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแปลเอกสารและบทความวิชาการทางด๎าน
สาธารณสุข คาศัพท์สานวนและเพื่อการสื่อสารทางด๎านสุขภาพ
Practices in translation skills related to public health
expressions and articles including vocabulary, idiom and healthy
conversation.

1564425

ภาษาอังกฤษสาหรับงานโลจิสติกส์
English for Logistics

3(3-0-6)

โลจิสติกส์เป็นวิชาที่ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงสินค๎า
ทางเรือ ตัวแทนจาหนํายสินค๎า ผู๎สํงสินค๎า รายวิชานี้เหมาะสาหรับระดับการ
ทางานของลูกจ๎าง และแผนกบริหาร รวมถึงบทบาทการจัดการ คลังสินค๎า
รายวิชานี้ยังครอบคลุมถึงโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม การขนสํงทางเรือ คลังสินค๎า
ระบบเอกสารและการเงิน
A study of English for logistics designed for a shipping agent,
a customs broker, or a freight forwarder. The course is appropriate
for employees, administration department and management
department of warehouse; covering a range of subjects associated
with the logistics industry, including transport, shipping, warehouse,
documentation and finance.
1564426

ภาษาอังกฤษเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนิน 3(2-2-5)
ชีวิต
English for Sufficiency Economy for Life
ศึกษาความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของ
โครงสร๎างระบบเศรษฐกิจไทย การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตและชุมชน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โครงการพระราชดาริ การประยุกต์เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน
Study the history of sufficiency economy philosophy;
development of Thai economy structure; sufficiency economy
application for living in a family and in community; good governance
practices in organizations; developing sufficiency economy in
individual, family and community level; royal-initiated projects
applied in agribusiness and in industrial sectors; case study of
sufficiency economy in community

1564427

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์เทคนิค โครงสร๎างประโยคและสานวนที่ใช๎ในธุรกิจ
สายการบิน โดยเน๎นปฏิบัติในทักษะด๎านการฟัง พูด เขียน และอําน
A study of technical terms, structures and expressions used

in airline business; including the practice of listening, speaking,
writing, and reading skills.
1564428

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business
ศึกษาคาศัพท์ที่ใช๎ในการติดตํอธุรกิจระหวํางประเทศ การเขียนรายงาน
ธุรกิจด๎วยการให๎ขําวทางธุรกิจ การเขียนระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
เกี่ยวกับการค๎าระหวํางประเทศ การเสนอข๎อมูลทางธุรกิจ และการวิเคราะห์
ข๎อมูลตําง ๆ ทางธุรกิจ
Study of vocabulary used in contracting international
business, writing business report by giving business news, agenda,
and document of international trade, representation of business
information and analyzing various business data.

1564429

ภาษาอังกฤษเพื่อจัดการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
3 (3-0-6)
English for Inbound and Outbound-Tour
Management
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อใช๎ในการจัดการทํองเที่ยวทั้งในและ
ตํางประเทศ โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการด๎านเอกสาร การ
จัดโปรแกรมการทํองเที่ยว การประสานงานเกี่ยวกับที่พักและร๎านอาหารระหวําง
หนํวยงานในประเทศและตํางประเทศ การวางแผนเรื่องงบประมาณ การใช๎
เครื่องมือสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ การจัดเตรียมเรื่องเสื้อผ๎าและพาหนะในการ
เดินทาง รวมทั้งการให๎ความสาคัญในการศึกษาข๎อมูลของประเทศที่เดินทางไป
ทํองเที่ยวในเรื่องของกฎระเบียบตํางๆ สิทธิในเรื่องภาษา การทาประกันสาหรับ
นักทํองเที่ยว การนาเสนอข๎อมูลทํองเที่ยว เชํน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม สินค๎าพื้นเมืองและสถานที่ทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ
เทคนิคการสื่อสารทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ
A development of skills for conducting inbound and
outbound tours, providing students with expertise in document
arrangement, tour programs, contacts concerning accommodations
and restaurants between local and foreign sectors, budget
planning, use of electronic communications, clothing preparation,
transportation (e.g. air travel, cruises, coaches), regulations and

laws, VAT claims, tourist travel insurance, with emphasis on the
information concerning the destination and other necessities.
Inbound and outbound tourist attractions, including a variety of
related information (on geography, archaeology, history,
architecture, culture, and local products) with an emphasis on
conducting real tours.

1564430

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3 (3-0-6)
English for Import and Export
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์เทคนิค โครงสร๎างประโยค สานวนที่ใช๎และเอกสารที่
ใช๎ในด๎านการนาเข๎าและสํงออก โดยเน๎นปฏิบัติในทักษะด๎านการฟัง พูด อําน
และเขียน
A study of technical terms, structures, expressions and
related documents used in import and export, including the
practice of listening, speaking, reading and writing skills.

1564431

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
ศึกษาและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ตํางๆ เชํน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หุํนยนต์ ยานยนต์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ และฝึกอําน เขียน เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหลํานั้นทั้งที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันและทางด๎านธุรกิจ การสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศเชํน บทความ
วิชาการ บทความวิจัย รายงานการประชุม งานวิจัยและวารสาร เป็นต๎น
A study and practice of English communication through
technology such as computers, telephones, robots, machines, iPod
and other electronic equipments etc. Practicing writing and reading
the text related to daily live and business field as well as searching
for the information technology such as academic article, research
article, conference report, thesis and journal.
การศึกษาเอกเทศ
3 (2-2-5)
Independent Studies

1564901

รายวิชานี้แบํงเป็น 2 สํวน คือ ศึกษาในห๎องเรียนและทาการศึกษา
ค๎นคว๎าแบบอิสระ การศึกษาในชั้นเรียนนั้น นักศึกษาต๎องมีความเข๎าใจทักษะ
การวิจัยพื้นฐาน และมีโอกาสฝึกปฏิบัติโดยการจับคูํและทางานเป็นกลุํม เลือก
หัวข๎อการวิจัย และนาเสนอเค๎าโครงรํางหัวข๎อกํอนที่จะเริ่มดาเนินโครงการ
ทักษะการวิจัยต๎องเกี่ยวข๎องหรือ มีเนื้อหาจากหนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร
และหนังสือพิมพ์ ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม นักศึกษา
จะต๎องนาเสนองานตามแผนที่วางไว๎
A study of the course with two parts: classroom-based and
period of individual study. In the classroom-based period,
introduction to basic research skills and have the opportunity to
practice them in the classroom using pair and group work, etc. ;
including the discussion of criteria for selection of a topic and
presenting draft plans for their projects; research skills covered and
extraction of information from textbooks, journals, magazines and
newspaper; obtaining information from interviews and
questionnaires; giving students opportunity to present/display their
work according to their own plans.
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
1564801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90)
Preparation for Professional Experience Training
in English
ศึกษาและจาลองการสื่อสารในสถานการณ์ในที่ทางานเพื่อให๎นักศึกษา
ได๎เรียนรู๎การทางานและการพูดภาษาอังกฤษในสถานที่เหลํานั้น เชํน ในโรงแรม
ภัตตาคาร บริษัทนาเที่ยว หรือที่สถานีตารวจ นักศึกษาจะต๎องออกไปฝึกงานใน
สถานที่เหลํานั้นของท๎องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูํในครึ่งที่ สองของภาคเรียนนี้
A study of communication in variety situations for students
to speak English and learn to work at work places such hotels,
restaurants, tourist agencies, or police stations; including going out
of the class to practice working in those local working places in the
second half of the semester.

1564802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

6(450)

Professional Experience Training in English
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 350 ชั่วโมงตามสถานที่
ตํางๆ ทั้งของ เอกชน และของรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่จะได๎สื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษและเรียนรู๎การทางานในสถานการณ์จริง
A job training for 350 hours at the private business or
governmental work places where they have chances to
communicate in English and learn how to work there.
1564803

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation for Cooperative Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข๎อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพด๎านธุรกิจ
The study of principles, concepts and procedures of
cooperative education and the related regulations, techniques of
job application, fundamental knowledge of working in a workplace
in order to develop oneself as the standard of profession in
business

1564804

สหกิจศึกษา
6 (450)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข๎อง
กับสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ตํอเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต๎อง
ผํานการอบรมเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล๎วนักศึกษาต๎องจัดทารายงานผลการ
ปฎิบัติงานและนาเสนอผลงานในการสัมมนาระหวํางนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์นิเทศก์
The practical work experience in a workplace in which the
work is related to the major field of study of the students for not
less than continuous 16 weeks; students are required to pass the
preparation session prior to their placement in a selected
workplace. After the working of cooperative education, students are
required to submit a report of their work study placement

education and give a preparation in a seminar in the presentation
of their classmates and academic advisors at the end of the course.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด โดยไมํ
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ โดยเลือกเรียนจากรายวิชา หรือในรายวิชาที่ได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาหลักสูตร

