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รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25511161102479
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
: Bachelor of Arts Program in Business English

ชือ่ ปร�ญญาและชือ่ สาขาว�ชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

ว�ชาเอก

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

จํานวนหนวยกิตทีเ่ ร�ยนตลอดหลักสูตร

: 123 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 123 หนวยกิต ประกอบดวย หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป หมวดว�ชาเฉพาะ และหมวด
ว�ชาเลือกเสร� รวมไมนอยกวา 123 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวดว�ชา ดังนี้
1. หมวดว�ชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมว�ชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
1.2 กลุมว�ชาภาษา
1.3 กลุมว�ชาคณิตศาสตร และว�ทยาศาสตร

12
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดว�ชาเฉพาะ
2.1 กลุมว�ชาแกน
2.2 กลุมว�ชาเอกบังคับ
2.3 กลุม ว�ชาเอกเลือก
2.4 กลุมว�ชาโท

ไมนอ ยกวา 87 หนวยกิต

9
42
18
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. หมวดว�ชาเลือกเสร�

ไมนอ ยกวา

6 หนวยกิต
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:

รายชือ่ ว�ชาและจํานวนหนวยกิต
(1) หมวดว�ชาศึกษาทัว่ ไป
เร�ยนจํานวนไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
1.1) กลุม ว�ชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
บังคับเร�ยน 3 ว�ชา
จํานวน 6 หนวยกิต
100110 ทักษะการเร�ยนรูและ
3(3-0-6)
การแกปญหา
Learning and Problem Solving
Skills
100209 คุณคาบัณฑิต
2(2-0-4)
Value of the Graduate
100210 การพัฒนาบุคลิกภาพ
1(0-2-2)
Personality Development
เลือกเร�ยนจากรายว�ชานี้ 2 ว�ชา จํานวน 6 หนวยกิต
100101 จร�ยธรรม
3(3-0-6)
Ethics
100102 จ�ตว�ทยาเพื่อชีวต� ใหม
3(3-0-6)
Psychology for Modern Life
100103 สังคมศาสตรบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Social Science
100104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
กฎหมาย
Introduction to Law
100105 การเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
ของไทย
Thai Politics and Government
100107 มนุษยกับการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Man and Reasoning
100108 พลเมืองพลโลก
3(3-0-6)
Global Citizenship
100204 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
100205 การพัฒนาสุขภาพแบบ
3(3-0-6)
องครวม
Holistic Health Development
100206 ชีว�ตกับดนตร�
3(3-0-6)
Life and Music
100207 ภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom

100208 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
The Philosophy of Sufficiency
Economy
100211 สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
Samut Prakan Studies
100212 มารยาทในการสือ่ สารสากล
3(3-0-6)
International Communication
Etiquette
1.2) กลุม ว�ชาภาษา
บังคับเร�ยน 3 ว�ชา จํานวน 9 หนวยกิต
100111 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
100112 การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Studies in English Grammar
100113 การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
English Oral Communication
เลือกเร�ยนจากรายว�ชานี้ 1 ว�ชา จํานวน 3 หนวยกิต
100201 การสื่อสารระหวางบุคคล
3(2-2-5)
Interpersonal Communication
100202 ศิลปะการเจรจาตอรอง
3(2-2-5)
The Art of Negotiation
100301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ออนไลน
English for Online Communication
1.3) กลุม ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร
(เลือกจากทัง้ 2 กลุม ว�ชา)
กลุม ว�ชาคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
100114 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
100115 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
100118 คณิตศาสตรและสถิติในชีว�ต 3(3-0-6)
ประจําวัน
Mathematics and Statistics in
Daily Life

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

กลุม ว�ชาว�ทยาศาสตร
จํานวน 3 นก.
100116 ว�ทยาศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Science
100117 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Computer and Information
Technology
100203 มนุษยกับสิ�งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
100213 ว�ถีชีว�ตในยุคดิจ�ทัล
3(3-0-6)
Digital Lifestyles

(2) หมวดว�ชาเฉพาะ
เร�ยนจํานวนไมนอ ยกวา 87 หนวยกิต
2.1) กลุม ว�ชาแกน จํานวน 9 หนวยกิต
201101 หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Principles of English Language
201102 การพูดสือ่ สารดวยภาษา
3(3-0-6)
อังกฤษเพื่ออาชีพ
English Oral Communication for
Career
201103 จร�ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
2.2) กลุม ว�ชาเอก
2.2.1) กลุม ว�ชาเอกบังคับ จํานวน 42 หนวยกิต
201201 ทักษะการนําเสนอปากเปลา
3(2-2-5)
Oral Presentation Skills
201202 ภาษาอังกฤษเพื่อการแกไข
3(3-0-6)
ขอขัดแยงในองคกร
English for Conflict Resolution in
Business Organizations
201203 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ�งพิมพและ 3(3-0-6)
การโฆษณา
English in Printed Media and
Advertisements
201302 การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English Writing
201304 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การทองเที่ยว 1
English for Tourism 1

201306 การแปลและการถอดความ
3(3-0-6)
Translation and Interpretation
201309 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English Report Writing
201310 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ขามวัฒนธรรม
English for Cross Cultural
Communication
201400 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชุม 3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
English for Business Meeting
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading
201404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business English
201405 ภาษาอังกฤษเพือ่ การคา
3(3-0-6)
ระหวางประเทศ
English for International Trade
201412 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
ทางอิเล็กทรอนิกส
English for Electronic Media
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
2.2.2) กลุม ว�ชาเอกเลือก จํานวน 18 หนวยกิต
201301 ชีวประวัติศึกษา
3(3-0-6)
Biography Studies
201303 บทละคร
3(3-0-6)
Drama
201305 วรรณกรรมสตร�
3(3-0-6)
Feminist Writing
201307 นวนิยายและเร�่องสั้น
3(3-0-6)
Short Stories and Novels
201401 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจ�สติกส 3(3-0-6)
English for Logistics
201403 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 3(3-0-6)
English for Hotel
201407 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเง�น
3(3-0-6)
และการธนาคาร
English for Finance and Banking
201408 ภาษาอังกฤษที่ใชในหนังสือพิมพ 3(3-0-6)
English in Newspapers
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201410 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การทองเที่ยว 2
English for Tourism 2
201426 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
2.2.3) กลุม ว�ชาโท จํานวน 18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
ก. ว�ชาโทภาษาจ�น
201414 ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
Chinese for Communication 1
201415 ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Chinese for Communication 2
201416 ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)
Chinese for Communication 3
201407 ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)
Chinese for Communication 4
201418 การสนทนาภาษาจ�น 1
3(2-2-5)
Chinese Conversation 1
201419 การสนทนาภาษาจ�น 2
3(2-2-5)
Chinese Conversation 2
ข. ว�ชาโทภาษาญีป่ นุ
201420 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
Japanese for Communication 1
201421 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Japanese for Communication
201422 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)
Japanese for Communication 3
201423 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)
Japanese for Communication 4
201424 สนทนาภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
201425 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation 2
ค. ว�ชาโทภาษาตากาล็อก
201430 ภาษาตากาล็อกในชีวต�
ประจําวัน
Tagalog for Everyday
Communication

3(3-0-6)

201432 วรรณกรรมภาษาตากาล็อก 3(3-0-6)
เบื้องตน
Introduction to Tagalog Literature
201433 ภาษาตากาล็อกเพื่อการ
3(3-0-6)
ทองเที่ยว 1
Tagalog for Tourism 1
201434 ภาษาตากาล็อกเพื่อการ
3(3-0-6)
ทองเที่ยว 2
Tagalog for Tourism 2
201435 ภาษาตากาล็อกเพื่อวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ฟลิปปนส
Tagalog for Philippine Culture
กลุ  ม ว� ช าโท สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษานอกสาขาและนั ก ศึ ก ษา
คณะ/สาขาว�ชาอื่นๆ ที่เลือกเร�ยนว�ชาภาษาอังกฤษเปนว�ชาโท
จะตองเร�ยนว�ชาตอไปนี้
บังคับเร�ยน
จํานวน 18 หนวยกิต
201201 ทักษะการนําเสนอปากเปลา 3(2-2-5)
Oral Presentation Skills
201302 การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
Business English Writing
201306 การแปลและการถอดความ 3(3-0-6)
Translation and Interpretation
201310 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 3(3-0-6)
ขามวัฒนธรรม
English for Cross Cultural
Communication
ง.

ว�ชาโทเลือก 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากว�ชาอื่นๆ ในกลุมว�ชาเอกบังคับ หร�อ
ว�ชาเอกเลือกของสาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

(3) หมวดว�ชาเลือกเสร�
เลือกเร�ยนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเร�ยนภาษาอื่น 1 ภาษาหร�อเลือกจากรายว�ช า
ใดๆ ในหลักสูตรที่ว�ทยาลัยเซาธอีสทบางกอกเปด โดยไมซํ้า
กั บ รายว� ช าที ่ เ คยเร� ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายว� ช าที่
กําหนดใหเร�ย นโดยไมนับ หนวยกิต รวมในเกณฑก ารสํา เร�จ
หลักสูตรของสาขานี้
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:

หลักเกณฑการใชรหัสว�ชาในหลักสูตร
1) ตัวอักษร หมายถึง หมวด หร�อกลุมว�ชา
2) ตัวเลข/ลําดับ
รหัสว�ชา หมายถึง ตัวเลขประจําว�ชา ประกอบดวย เลข 6 หลัก ดังนี้

X

X

X

X

X

X
กลุมว�ชา และลําดับว�ชา (หลักที่ 5 และ 6)
ระดับชั้นปที่รายว�ชาควรจัดสอน (หลักที่ 4)
สาขาว�ชา (หลักที่ 2 และ 3)
คณะ (หลักที่ 1)

กลุม ที่ 1 (หลักที่ 1)
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รหัสคณะทีส่ ังกัดของว�ทยาลัย
คณะบัญชีและว�ทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะโลจ�สติกสและเทคโนโลยีการบิน

กลุม ที่ 2 (หลักที่ 2 และ 3)
00
01
02
04
05
06
30

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รหัสสาขาว�ชาทีส่ งั กัดคณะ
หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป
สาขาว�ชาการบัญชี
สาขาว�ชาการตลาด
สาขาว�ชาการจัดการ
สาขาว�ชาการจัดการโลจ�สติกส
สาขาว�ชาการจัดการโรงแรมและทองเทีย่ ว
สาขาว�ชานิติศาสตร

กลุม ที่ 3 (หลักที่ 4)
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชัน้ ปที่ควรเปดสอน
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

กลุม ที่ 4 (หลักที่ 5 และ 6) หมายถึง กลุม ว�ชา และลําดับว�ชา
ว�ชาบังคับกอน หมายถึง นักศึกษาที่จะลงทะเบียนว�ชาที่มีว�ชาบังคับกอนจะตองผานการเร�ยนในรายว�ชาที่ระบุไวกอน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ�์ทางการเร�ยนในรายว�ชานั้น โดยนักศึกษาจะผานการเร�ยนและการประเมินผลว�ชาบังคับกอน โดยไดคะแนน
A, B+, B, C+, C, D+, D หร�อไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปร�กษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ว�ชาโทภาษาจ�น
ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
100111
100112
100113
100114
100117
201414

ชือ่ ว�ชา
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
100110
100XXX
201101
201102
201103
201415

ชือ่ ว�ชา
ทักษะการเร�ยนรูและการแกปญหา
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จร�ยธรรมทางธุรกิจ
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 2
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 1
18(17-2-35)

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา

ชือ่ ว�ชา

100XXX
100XXX
201201
201202
201203
201416

เลือกเร�ยนกลุมว�ชาภาษาอังกฤษ
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
ทักษะการนําเสนอปากเปลา
ภาษาอังกฤษเพื่อการแกไขขอขัดแยงในองคกร
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ�งพิมพและโฆษณา
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 3
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 2
18(16-4-34)

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
201306
201302
201304
201XXX
201XXX
201407

ชือ่ ว�ชา
การแปลและการถอดความ
การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 4
รวม

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
100209
100210
201309
201310
201XXX
201XXX
201418

ชือ่ ว�ชา

คุณคาของบัณฑิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
การสนทนาภาษาจ�น 1
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 3
18(16-4-34)
หนวยกิต
ว�ชาบังคับกอน
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
2(2-0-4)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 4
18(15-6-34)

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
ว�ชา
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201419 การสนทนาภาษาจ�น 2
3(2-2-5)
การสนทนาภาษาจ�น 1
XXXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
18(15-6-34)
ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
ว�ชา
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201419 การสนทนาภาษาจ�น 2
3(2-2-5)
การสนทนาภาษาจ�น 1
รวม
15(12-6-28)

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท
ว�ชาเลือกเสร�

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
XXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
15(14-2-29)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
รวม
12(11-2-23)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201426 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
รวม
6(0-540-0)

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเลือกเสร�

หมายเหตุ

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ว�ชาโทภาษาญีป่ นุ
ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
100111
100112
100113
100114
100117
201420

ชือ่ ว�ชา
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
100110
100XXX
201101
201102
201103
201421

ชือ่ ว�ชา
ทักษะการเร�ยนรูและการแกปญหา
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จร�ยธรรมทางธุรกิจ
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 1
18(17-2-35)

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา

ชือ่ ว�ชา

100XXX
100XXX
201201
201202
201203
201422

เลือกเร�ยนกลุมว�ชาภาษาอังกฤษ
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
ทักษะการนําเสนอปากเปลา
ภาษาอังกฤษเพื่อการแกไขขอขัดแยงในองคกร
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ�งพิมพและโฆษณา
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 2
18(16-4-34)

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
201306
201302
201304
201XXX
201XXX
201423

ชือ่ ว�ชา
การแปลและการถอดความ
การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 4
รวม

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
100209
100210
201309
201310
201XXX
201XXX
201424

ชือ่ ว�ชา

คุณคาของบัณฑิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาจ�นเพื่อการสื่อสาร 3
18(16-4-34)
หนวยกิต
ว�ชาบังคับกอน
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
2(2-0-4)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
4
18(15-6-34)

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
ว�ชา
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201425 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
XXXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
18(15-6-34)

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท
ว�ชาเลือกเสร�

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
ว�ชา
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201425 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
การสนทนาภาจ�น 1
รวม
15(12-6-28)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
XXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
15(14-2-29)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
รวม
12(11-2-23)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201426 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
รวม
6(0-540-0)

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเลือกเสร�

หมายเหตุ

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ว�ชาโทภาษาตากาล็อก
ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
100111
100112
100113
100114
100117
201430

ชือ่ ว�ชา
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาตากาล็อกในชีว�ตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
100110
100XXX
201101
201102
201103
201431

ชือ่ ว�ชา
ทักษะการเร�ยนรูและการแกปญหา
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จร�ยธรรมทางธุรกิจ
การเข�ยนเร�ยงความภาษาตากาล็อก
รวม

หนวยกิต
ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
บังคับกอน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ภาษาตากาล็อกใน
ชีว�ตประจําวัน
18(18-0-36)

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาแกน
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา

ชือ่ ว�ชา

100XXX
100XXX
201201
201202
201203
201432

เลือกเร�ยนกลุมว�ชาภาษาอังกฤษ
เลือกเร�ยนกลุมว�ชาสังคมและมนุษยศาสตร
ทักษะการนําเสนอปากเปลา
ภาษาอังกฤษเพื่อการแกไขขอขัดแยงในองคกร
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ�งพิมพและโฆษณา
วรรณกรรมภาษาตากาล็อกเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสว�ชา
100209
100210
201309
201304
201XXX
201XXX
201433

ชือ่ ว�ชา
คุณคาของบัณฑิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ภาษาตากาล็อกเพื่อการทองเที่ยว 1
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
2(2-0-4)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(12-6-34)

ว�ชาบังคับกอน

หมายเหตุ

-

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสว�ชา
201306
201302
201310
201XXX
201XXX
201434

ชือ่ ว�ชา
การแปลและการถอดความ
การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ภาษาตากาล็อกเพื่อการทองเที่ยว 2
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(17-2-35)

ว�ชา
บังคับกอน
-

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-5)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201435 ภาษาตากาล็อกเพื่อวัฒนธรรมฟลิปปนส
3(3-0-6)
XXXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
18(16-4-34)

ว�ชา
บังคับกอน
-

ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201400 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
201402 การอานว�เคราะหว�จารณ
3(3-0-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(2-2-6)
201XXX ว�ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
201435 ภาษาตากาล็อกเพื่อวัฒนธรรมฟลิปปนส
3(2-2-5)
รวม
15(12-6-28)

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท
ว�ชาเลือกเสร�

หมายเหตุ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาเอกเลือก
ว�ชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 1: ไมเลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
XXXXX ว�ชาเลือกเสร�
3(3-0-6)
รวม
15(14-2-29)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201404 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
201405 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
201412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
รวม
12(11-2-23)
ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเร�ยนแบบที่ 2: เลือกเร�ยนสหกิจศึกษา)
หนวยกิต
รหัสว�ชา
ชือ่ ว�ชา
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ คนควา)
201426 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
รวม
6(0-540-0)

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเลือกเสร�

หมายเหตุ

ว�ชา
บังคับกอน
-

ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ
ว�ชาเอกบังคับ

-

ว�ชาเอกบังคับ

ว�ชา
บังคับกอน
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

:

คําอธ�บายรายว�ชา
หมวดว�ชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุม ว�ชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
100101 จร�ยธรรม
3(3-0-6)
Ethics
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดทางจร�ยธรรมที่สําคัญ การจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จร�ยธรรม และว�ชาชีพ โดยใชดุลยพินิจ
ทางค า นิ ย ม ความรู  ส ึ ก ของผู  อ ื ่ น ค า นิ ย มพื ้ น ฐานและ
จรรยาบรรณว�ชาชีพ การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจร�ยธรรม มีว�นัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจร�ต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก
100102 จ�ตว�ทยาเพือ่ ชีวต� สมัยใหม
3(3-0-6)
Psychology for Modern Life
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
การประยุกตแนวคิดทางจ�ตว�ทยาเพื่อเขาใจและ
จัดการตนเองการรักษาสมดุลของชีว�ตเพื่อสุขภาพที่ดี การ
ควบคุมอารมณ การเสร�มสรางการเห็นคุณคาในตนเอง การ
ปรั บ ตั ว สู  ส ั ง คมสมั ย ใหม การรั ก ษาความรั ก และ
ความสัมพันธในชีว�ตสมัยใหม และการเปนพลเมืองดี ในโลก
สมัยใหม
100103 สังคมศาสตรบรู ณาการ
3(3-0-6)
Integrative Social Science
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย โครงสรางและ
หนาที่ตางๆ ของสังคม การจัดระเบียบและการจําแนกความ
แตกตา งทางสังคมมนุษย ความสัม พันธแ ละอิทธ�พ ลของ
มนุษยกับสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนปญหาและว�ธ�แกปญหา
สังคม โดยเนนปญหาที่เกิดข�้นในสังคมไทยในปจจุบัน โดย
การบูรณาการเนื้อหาว�ชาทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและ
กฎหมาย และดานสิ�งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทาง
สังคมที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน

100104 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของกฎหมาย ที ่ ม าของกฎหมาย
ความสํา คัญของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมาย
แพง กฎหมายอาญา กฎหมายที่ส ําคัญ กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา กฎหมายสิ�งแวดลอม กฎหมายธุรกิจ
100105 การเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
ของไทย
Thai Politics and Government
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของคําวาการเมืองและการปกครอง
รู ป แบบของการปกครองของประเทศไทย ระบอบสม
บูรณาญาสิทธ�ราช ระบอบประชาธ�ป ไตย โครงสรางทางการ
เมืองไทย สถาบันการเมืองที่สําคัญ การเมืองภาคประชาชน
100107 มนุษยกบั การใชเหตุผล
3(3-0-6)
Man and Reasoning
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางภาษากับเหตุผล โครงสราง
ของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย การแสดงออกของเหตุผลในรูป
นิรนัย และเหตุผลยอ เหตุผลว�บัติ หลักเบื้องตนของตรรกว�ทยา
สัญลักษณ คุณคาของการพิสูจน และการประยุกต ตรรกว�ทยา
การว� เคราะห การอ า งเหตุ ผลในภาษาที ่ ใช ป ระจํ า วั น การ
แกปญหาการโตแยงโดยอาศัยการนิยาม
100108 พลเมืองพลโลก
3(3-0-6)
Global Citizenship
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
กระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมโลกใน
ดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ � ง แวดล อ ม แนวคิ ด และหลั ก การพื ้ น ฐานของความเป น
พลเมือง จ�ตสํานึก สิทธ� ความรับผิดชอบ จ�ตอาสา การมีสวน
รวม และบทบาทในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก สิทธ�มนุษยชน
การปกปองผลประโยชนสาธารณะ ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ � ง แวดล อ ม การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี ่ ย นแปลง การเข า ใจ
วัฒนธรรมไทย ความเปนไทยและสากล
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100110 ทักษะการเร�ยนรูแ ละ
3(3-0-6)
การแกปญ
 หา
Learning and Problem Solving Skills
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
การพัฒนาการเร�ยนรู กระบวนการเร�ยนรูผาน
การทํ า โครงงานที ่ น ั ก ศึ ก ษาสนใจ การกํ า หนดเป า หมาย
ทางการเร�ยนรู การแสวงหาความรู การใชแหลงความรู การ
แกปญ
 หา กระบวนการแกปญหาทัศนคติที่ดีตอการแกปญหา
การพั ฒ นาทั ก ษะการแก ป  ญ หาจากการทํ า โครงงานหร� อ
กรณีศึกษาและการนําเสนอผลงาน

100206 ชีวต� กับดนตร�
3(3-0-6)
Life and Music
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับดนตร� ไทย และดนตร�
สากล วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ�นดานดนตร� คีต
ลัก ษณแ ละคีต กว�ที่ส ํา คัญ คุณ คา และสุนทร�ย ศาสตรทาง
ดนตร� มารยาทและทั ก ษะการฟ ง ดนตร� การขั บ ร อ ง
วรรณกรรมทางดนตร� ความสัมพันธระหวางดนตร�กับชีว�ต
ของมนุ ษย การสร า งจ� ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ัก ษ แ ละพั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตร�

100204 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมาของอาเซียน กลไก อาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง
ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคา
เสร� และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน รวมถึง
ประชาคมโลก โดยเนนประเทศพื้นที่ ใกลเคีย งกับประเทศ
ไทยองคประกอบของประเทศรวมเจรจา ที่มีผลกระทบตอ
ประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

100207 ภูมปิ ญ
 ญาไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของภู ม ิป  ญญาไทย องคป ระกอบ
และประเภทของภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาไทยกับวัฒนธรรม
ทองถิ�น ว�เคราะหและสังเคราะหชิ�นงานที่เกิดจากแนวคิดภูมิ
ปญญาไทยของคนไทยในอดีตและปจจุบัน การอนุรักษ การ
สื บ สานและการเผยแพร ภู ม ิ ป  ญ ญาไทยและปรั บ ใช ใ น
สภาวการณปจจุบัน

100205 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 3(3-0-6)
Holistic Health Development
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
การเสร� ม สรา งสุ ขภาพแบบองคร วมเพื ่อ ให มี
คุณภาพชีว�ตที่ดี โดยเนนการสงเสร�มทั้งสุขภาพกายและจ�ต
องคประกอบของสุขภาพที่ดี ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ การ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสร�มสราง
ภูมิคุมกัน สุขอนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออก
กํา ลั งกายเพื่ อ พัฒ นาบุ คลิก ภาพ จ�ต ใจและอารมณ การ
ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพกายและจ�ต การฝกสติ สมาธ�
และการทําความเขาใจชีว�ต เพื่อการดําเนินชีว�ตอยางบุคคลที่
มีสุขภาพดี

100208 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
The Philosophy of Sufficiency
Economy
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความเป น มาและความหมายของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง การประยุก ต ใชเศรษฐกิจ พอเพีย งใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนินชีว�ต
และการปฎิ บ ั ต ิ ต นตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเกษตรทฤษฎี ใ หม แ ละปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต ใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
อดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ที ่ผ  า นมา เหตุผ ลของการนํ า แนวคิด เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาใช ใ นสั ง คมไทย รวมไปถึ ง กรณี ศ ึ ก ษาตาม
โครงการพระราชดําร�
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100209 คุณคาของบัณฑิต
2(2-0-4)
Value of the Graduate
ว�ชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 และ 4
บั ณ ฑิ ต เซาธ อ ี ส ท บ างกอกมี ห ลั ก คิ ด และแนว
ปฎิบัติในทางสงเสร�มความดีและคุณคาความเปนมนุษย มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบว�นัย เคารพกติก าของสังคม มี
ศีลธรรม ซื่อ สัต ยส ุจร�ต ประพฤติป ฎิบ ัต ิตามจรรยาบรรณ
ว�ชาชีพ สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ มีจ�ตอาสา
และสํานึกสาธารณะ จ�ตสํานึกหวงใยตอสังคม สิ�งแวดลอ ม
และสาธารณสมบัติ
100210 การพัฒนาบุคลิกภาพ
1(0-2-2)
Personality Development
ว�ชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 และ 4
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทและ
องคป ระกอบ ของบุคลิกภาพ หลัก การและแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพภายในและภายนอก การพั ฒ นาทั ก ษะ
มนุษ ยสัม พันธ การสื่ อ สารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
มารยาทสากลเข า สั ง คมและเชิ ง ธุ ร กิ จ การสร า งความ
ประทับใจและการแกไขปญหา กรณีศึกษา
100211 สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
Samut Prakan Studies
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาพื้นที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในดาน
สภาพแวดล อ ม ว� ถ ี ช ี ว � ต สั ง คม เศรษฐกิ จ ภู ม ิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร ระบบนิเวศ ภูมิปญญาทองถิ�น ศิลปวัฒนธรรม
และว� ถ ี ช ี ว � ต ของชุ ม ชน บทบาทของชุ ม ชนในการอนุ ร ั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม และแนวโนมการเติบโตของเมือง
100212 มารยาทในการสือ่ สารสากล
3(3-0-6)
International Communication
Etiquette
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในสภาพแวด
ลอมทางธุรกิจระดับสากลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แนวทางในการสื่อ สารธุร กิจและมารยาทสังคม พิธ�ก าร
เกี่ยวกับการประชุมทางธุรกิจ และมารยาทในการสื่อสารทาง
โทรศั พ ท โทรศั พ ท ม ื อ ถื อ และจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ความสําคัญของการสรางความประทับใจแรกเห็น บุคลิกภาพ
ภายนอกและการแตงกาย การแนะนําทางธุรกิจ

2) กลุม ว�ชาภาษา
100111 การใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความรู พ ื ้ น ฐานเกี ่ ย วกั บ ภาษาและการสื ่ อ สาร
หลักการและระเบียบว�ธ�การเข�ยน การใชถอยคํา สํานวนโวหาร
ภาษาภาพพจน ในการเข�ย น การเข�ยนรายงานทางว�ช าการ
เร�ยงความ จดหมายราชการและธุรกิจ การทําบันทึกขอความ
รายงานการประชุม การสรุปรายงาน และการยอความ ฝก
ทักษะการใชภาษาไทยที่เกี่ยวกับการฟง การพูด การอานและ
การเข�ยน เพื่อใช ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธ�ภาพ การ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่เกิดข�้นในสังคมยุค
ปจจุบัน
100112 การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Studies in English Grammar
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ การเชื่อมโยง
ประโยค เนนความหลากหลายของประโยคชนิดตางๆ รวมทั้ง
การหลีกเลี่ยงขอ ผิดพลาดที่มักจะเกิดข�้นเสมอในการสรา ง
ประโยคภาษาอังกฤษ
100113 การพูดสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
English Oral Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
หัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชชีว�ตประจําวันและธุรกิจ
100201 การสือ่ สารระหวางบุคคล
3(2-2-5)
Interpersonal Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
หลัก การสื่อสาร การใชลีล าการสื่อ สารทางตรง
และทางออม การสื่อสารดวยภาษากายและอวัจนภาษา ความ
ขัดแยงระหวางบุคคลและการแกปญหา
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100202 ศิลปะการเจรจาตอรอง
3(2-2-5)
The Art of Negotiation
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการฟงและการเจรจาตอรองในบร�บ ท
ตางๆ ไดแก การพูดคุยเพื่อสรางความสัมพันธ การสมัครงาน
การสัมภาษณงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
100301 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(2-2-5)
ออนไลน
English for Online Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
เข�ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ในบร�บททางธุรกิจ
ว�เคราะหการโตตอบทางธุรกิจแบบตางๆ ทางสื่อออนไลน
3) กลุม ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร
100114 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและความรูคณิตศาสตรเบื้องตน เกี่ยวกับ
ตรรกศาสตร และทฤษฎี ข องเซต ระบบตั ว เลข ฟ ง ก ช ั ่ น
ความสัมพันธสมการ อสมการ และโปรแกรมเชิงเสนตรง เพื่อการ
ตัดสินใจในการดําเนินการ และทฤษฎีความนาจะเปน
100115 สถิตเิ บือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
การนําเสนอขอมูล ความเที่ยงตรงและความแมนยํา การวัดคา
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความ
นาจะเปนและการแจกแจงของฟงกชั่นจากกลุมตัวอยาง การ
ประมาณคาพารามิเตอร และการทดสอบสมมุติฐาน และนํา
ตัวอยางโปรแกรมสําเร�จรูปมาใชประกอบการเร�ยน

100116 ว�ทยาศาสตรทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Science
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การทางว� ท ยาศาสตร และการประยุ ก ต
ว� ท ยาศาสตร ส มั ย ใหม ใ ห เ ข า กั บ ชี ว � ต ประจํ า วั น เพื ่ อ การ
ดํารงชีว�ตและการเปนอยูที่ดีข�้นของมนุษย โดยเนนว�ทยาการ
ด า นเคมี ฟ ส ิ ก ส ชี ว ว� ท ยา ดาราศาสตร และเทคโนโลยี
สมัยใหม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีว�ต
100117 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Computer and Information
Technology
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ว�วัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื ้ อ งต น ระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูล ระบบประมวลผลขอมูล
จร�ยธรรมและความปลอดภัยในการใชงานสารสนเทศ บทบาท
และการประยุกต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
งานดานตางๆ ระบบคราวคอมพิวเตอร
100118 คณิตศาสตรและสถิตใิ นชีวต�
3(3-0-6)
ประจําวัน
Mathematics and Statistics in Daily
Life
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
หลัก การและกระบวนการคิด ทางคณิต ศาสตร
เบื้องตน เชน รอยละ สัดสวน ตรรกกะ ตัวเชื่อมและ การอาง
เหตุ ผ ล สมการและอสมการ การตี ค วามจากสั ญ ลั ก ษณ
เคร� ่ อ งหมายต า งๆ และการแปลความหมายในเชิ ง
คณิตศาสตร เซต การศึกษาความสัมพันธของตัวแปร รูปแบบ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวัดแนวโนมสูสวนกลาง การวัดการ
กระจาย ความนาจะเปน การประยุกต ใช ในการตัดสินใจ และ
แกปญ
 หาในชีว�ตประจําวัน
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100203 มนุษยกบั สิง� แวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ�งแวดลอม และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที ่ เ กี่ ย วขอ งกั บ คุ ณ ภาพชี ว � ต และการ
พัฒนาประเทศ โดยเนนการปลูก จ�ต สํานึก และสรา งความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปญหาสิ�งแวดลอม ทั้งใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ�น รวมถึงการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ�งแวดลอมอยางยั่งยืน
100213 ว�ถชี วี ต� ในยุคดิจท� ลั
3(3-0-6)
Digital Lifestyles
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
พั ฒนาทั กษะความสามารถในการใช ส ื ่ อ การใช
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณส ื่อสารสมัยใหม การสืบคน
การว�เคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การนํา ไป
ประยุกต ใช ในชีว�ตประจําวันและการทํางาน ความตระหนักรู
ถึงจร�ยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ผลกระทบตอสังคม

หมวดว�ชาเฉพาะ
1) กลุม ว�ชาแกน 9 หนวยกิต
201101 หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Principles of English Language
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ศึก ษาโครงสร า งไวยากรณภาษาอั งกฤษ การ
เชื่อ มโยงประโยค เนนความหลากหลายของประโยคชนิด
ตางๆ
Studies English language structures
both simple and complex sentences; practice
in combining sentences in paragraph level
201102 การพูดสือ่ สารดวยภาษา
3(3-0-6)
อังกฤษเพือ่ อาชีพ
English Oral Communication for
Career
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
องคกรในหัวขอตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษธุรกิจใน
บร�บทตางๆ
Practice oral
communication
competence through oral communication in
different business context
201103 จร�ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของการตัดสินใจอยางมีคุณธรรม
บทบาทของจร�ยธรรมในองคกร การสรางความสัมพันธที่ดี
ความเชื่อใจ ความซื่อสัตย และความเชื่อถือได
Appreciate the importance of ethical
decisions, its role in the business
organization, building good relationship,
trust, honesty and accountability
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2) กลุม ว�ชาเอก
2.1 ว�ชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
201201 ทักษะการนําเสนอปากเปลา
3(2-2-5)
Oral Presentation Skills
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกการนําเสนอในหัวขอที่เกี่ยวกับธุรกิจ การสรุป
คําบรรยาย การอภิปราย การประชุม และการนําเสนอขอมูล
ที่ไดจากการประชุม สัมมนา และการฝกปฏิบัติการ
Practice presenting business-related
topics; summarizing lectures, discussion,
meeting and presentation gained from the
conferences, seminars and workshops
201202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การแกไข
3(3-0-6)
ขอขัดแยงในองคกร
English for Conflict Resolution in
Business Organizations
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกใชภาษาอังกฤษในการจัดการกับความขัดแยง
ป ญ หาดา นจร� ย ธรรม ความเคร� ย ด การมี ส  วนรว มในการ
แกปญ
 หา การสรางทัศนคติ การปฏิบัติงานในบทบาทตางๆ
Practice using English to manage
conflict, stress, and ethical issues; participate
in problem solving, performing
different
organizational roles
201203 ภาษาอังกฤษในสือ่ สิง� พิมพและ 3(3-0-6)
โฆษณา
English in Printed Media and
Advertisements
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝก อา นสื่อ และโฆษณาภาษาอังกฤษ ว�เคราะห
ความแตกต า งของโครงสร า งภาษา และรู ป แบบของการ
โฆษณาทางธุรกิจ โดยการใชกลยุทธในการอาน
Practice reading printed media and
advertisements in English; analyze different
language structures and the layout of the
advertisement in business; use reading
strategies

201302 การเข�ยนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English Writing
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝก การจดบันทึก การเข�ย นรา ง บันทึก ชวยจํา
จดหมายธุรกิจ แบบสอบถาม โนตแสดงความยินดี ใบเร�ยก
เก็บเง�น จดหมายรองเร�ยน
Practice note-taking and writing
draft, memo, business letters, questionnaires,
congratulatory notes, invoices
201304 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว 1 3(2-2-5)
English for Tourism 1
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกการใชคําศัพทเฉพาะและบทสนทนาพื้นฐาน
ในธุรกิจการบร�การและการทองเที่ยว การใชสํานวนในบร�บท
การทองเที่ยว คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับภูมิศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี นิ ท านพื ้ น บ า น ขนบธรรมเนี ย มและมรดกทาง
ประวัติศาสตร
Practice using technical terms and
basic conversation in hospitality services and
tourism; use idiomatic expressions in tourism
contexts, geography, culture, traditions,
folktales, myths, common practices and
historical heritage
201306 การแปลและการถอดความ
3(3-0-6)
Translation and Interpretation
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
พั ฒ นาทั ก ษะการแปลจากภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
Develop translation skills both in
Thai and English
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201309 การเข�ยนรายงานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English Report Writing
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกว�เคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษที่ ใช ในบร�บท
การเข�ยนทางธุรกิจ รวมถึงการเข�ยนแบบพาราเฟส การอาน
เพื่อ ความเขา ใจ ภาษาที่ ใช ในวารสารทางธุรกิจโฆษณาหร�อ
ผลิตภัณฑ กราฟ และชารต
Practice and analyze English
structures used in business writing contexts
with business format including paraphrasing,
reading comprehension, colloquial from
business journal, advertisements or commercial
products, graphs and charts
201310 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
ขามวัฒนธรรม
English for Cross Cultural
Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมการใช ช ี ว � ต ประจํ า วั น หลั ก
ความคิดและความเชื่อของผูคนในประเทศที่ ใชภาษาอังกฤษ
ความสัม พัน ธระหวา งผูคน ปญหาเร�่อ งเพศและความเท า
เทียม ชองวางระหวางวัย
Study mainstream English culture,
daily life, mindset and belief of native speakers
of English, relationship among people, gender
and equality issues, generation gap
201400 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชุม
3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
English for Business Meeting
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกใชภาษาอังกฤษในบร�บทตางๆ ทางธุรกิจ การ
จัดประชุม การจดบันทึกการประชุม การระดมความคิด การ
ตัดสินใจ การลงมติรวมกันของสมาชิกในองคกร และมารยาท
ในการประชุม
Practice using English in various
business contexts; conduct meetings; write
minutes, brainstorming, decision making,
consensus and respecting among members of
the organization, business meeting etiquette

201402 การอานว�เคราะหวจ� ารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกการอานว�เคราะหบทความทางธุรกิจ การจับ
ใจความสําคัญ ใจความเสร�ม การเขาใจบร�บทและการตีความ
การศึก ษาความมุงหมายของผูเข�ยนเพื่อ พัฒนาทักษะการ
ว�เคราะห
Practice analyzing business articles,
getting the main ideas, supporting ideas,
context clues and interpretation, writer’s
purposes to develop analytical skills
201404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business English
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝ ก จัด ประชุ ม ย อ ยในประเด็น ที ่ เกี่ ย วขอ งกั บ
ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสารในระดับโลก ปญหาการ
ขามวัฒนธรรมในการสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารดวยภาษา
กายและอวัจนภาษา
Practice organizing a small
symposium on topics related to business
English and global communication, crosscultural issues in business communication,
body language and non-verbal communication
201405 ภาษาอังกฤษเพือ่ การคา
3(3-0-6)
ระหวางประเทศ
English for International Trade
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ประยุกตการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับองคกร
การคาระหวางประเทศ ศึกษาคําศัพท ตัวยอ เกี่ยวกับการ
นําเขาและการสงออก ระบบภาษี การขนสง การตลาดและ
การโฆษณา นโยบายที ่ ส  ง ผลกระทบต อ การค า ระหว า ง
ประเทศ ศึกษาความคิดรวบยอดดานการคาในตลาดโลก
Practice using language applied in
international business industry including
terminology, abbreviations, acronyms, idioms,
import and export, taxation, logistics,
marketing and advertisements, policies
affecting international trade; learn concepts in
the world market
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201412 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทาง 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
English for Electronic Media
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกเข�ยนภาษาอังกฤษโดยใชสอื่ ออนไลน อีเมล
แชท ไลน เฟซบุค และสื่อโฆษณา
Practice ‘net - speak’ using English
for Electronic Communication; emails, chat,
lines, facebook, and online commerce
201413 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทําโครงการว�จัยขนาดเล็กเพื่อนําเสนอความ
คิ ด เห็ นใหมๆ และการแก ป  ญหา ค นหานวั ต กรรมในการ
พัฒนาธุรกิจดานการบร�การตางๆ ในหัวขอตามความสนใจ
ไดรับประสบการณในการทําว�จัย
Undertake a mini-research project to
propose new ideas and solutions to problems;
discover innovations in development of
business services such as tourism, hotel, and
hospitality; explore interest on related issues;
gain research experience
2.2 ว�ชาเอกเลือก 18 หนวยกิต
201301 ชีวประวัติศึกษา
3(3-0-6)
Biography Studies
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
อภิปรายและนําเสนอหนังสือ ชีวประวัต ิของนัก
ธุรกิจที่ประสบความสําเร�จทั้งในอดีตและปจจุบันและบทเร�ยน
ที่ไดเร�ยนรูจากชีวประวัติ
Discuss and present selected
biographies of classic or contemporary famous
business figures and the lessons learned

201303 บทละคร
3(3-0-6)
Drama
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ว�เคราะหบทละครชนิดตางๆเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
Analyze different types of plays to
develop English skills in different genres
201305 วรรณกรรมสตร�
3(3-0-6)
Feminist Writing
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษางานวรรณกรรมสตร�จากผลงานดีเดนรวม
สมัยเพื่อใหเขาใจประเด็นที่เกี่ยวของกับความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศ จากวรรณกรรมสตร�ป ระเภทตา ง ๆ ที่ส งผลต อ
บทบาทสตร�ในโลกธุรกิจ
Study representative contemporary
feminist writing to understand gender and
inequality issues; understand different kinds
of feminisms and their impacts on the
development of women in the business world
201307 นวนิยายและเร�อ่ งสัน้
3(3-0-6)
Short Stories and Novels
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ใหผูเร�ยนคุนเคยกับนวนิยายและเร�่องสั้นที่คัด
สรรแลว เพื่อพัฒนาทักษะการอานแบบว�เคราะห
Acquaint students with selected
short stories and novel to develop their
conceptual thinking skills
201401 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจ�สติกส 3(3-0-6)
English for Logistics
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกการใชคําศัพท สํานวนภาษา ที่เกี่ยวของกับ
งานดานการจัดการโลจ�สติกส การจัดซื้อ การจัดการขนสง
การจัดการคลังสินคา และการใหบร�การลูกคาในระบบโลจ�
สติกส
Practice vocabulary and expressions
in Logistics management, purchasing,
transportation management, warehouse
management and customer services in logistic
system
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201403 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งดานการพูดและการ
เข�ย นในสถานการณที่ซับ ซอ นเกี่ย วกับ ธุรกิจโรงแรม การ
แนะนํ า ที ่ พ ั ก การให บ ร� ก าร การจั ด เลี ้ ย ง ของที ่ ร ะลึ ก
กิจกรรมนันทนาการ
Develop
oral
and
written
communication skills related to hotel
accommodation, recommendation for hotel
accommodation, services, catering, souvenirs,
and recreational activities
201407 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเง�น
3(3-0-6)
และการธนาคาร
English for Finance and Banking
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจในสถาบัน
การเง� น และการธนาคาร เข า ใจการทํ า นายทางการเง� น
ผสมผสานมาตรฐานทางธุรกิจกับการปฏิบัติจร�ง ตลอดจน
ศึก ษาศัพ ทเฉพาะ และความคิดรวบยอดดานการเง�นและ
การธนาคาร
Develop
business
English
communication skills in banking and finance;
understand financial forecasting; get
acquainted with financial terms and concepts
in banking and finance
201408 ภาษาอังกฤษที่ใชในหนังสือพิมพ 3(3-0-6)
English in Newspapers
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชในหนังสือพิมพธุรกิจ
การเข�ยนหัวเร�่อง การวางรูปแบบการนําเสนอขาวธุรกิจ ศัพท
เฉพาะและสํานวนตาง ๆ
Study English used in business
newspapers, headlines, layout of business
news presentation, technical terms and idioms

201410 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
3(3-0-6)
ทองเทีย่ ว 2
English for Tourism 2
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกสนทนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
บร�บ ทตา งๆรวมทั้งการจัด โปรแกรมทองเที่ย วการจองตั๋ว
เคร�่องบิน การจัดการเดินทางทั้งทางเร�อและทางอากาศ และ
การใหบร�การสําหรับครอบครัวและหมูคณะ
Practice conversation in tourism
industry in different contexts including
organizing itineraries for package holiday,
airline booking, arranging transportation by
air, sea and value-added services for group
and family
201426 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
Cooperative Education
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
โครงการนี้ เนน การปฏิ บ ัต ิง านโดยสง เสร� ม ให
นั ก ศึ ก ษาใช ภ าษาอั ง กฤษและภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ร ว มกั น
ระหวางสถาบันกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองเขาไป
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนัก งานของหนวยงานนั้น
โดยมีพนักงานที่ปร�กษาที่สถานประกอบการมอบหมายใหทํา
หนา ที่ด ูแ ล รับ ผิด ชอบการปฏิบ ัต ิงานของนัก ศึก ษามีก าร
กํ า หนดลั ก ษณะงาน แผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านให ก ั บ นั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาจะตองทํารายงานภายหลังเสร�จสิ�นการปฏิบัติงาน
เพื่อการประเมินผลการศึกษา
The program is designed to serve
students from a disciplines offered by different
companies the business sector. Participants
include full-time and part-time students who
wish to experience supervised on-the-job
training as part of their regular degree
programs, and career employees who wish to
improve their skills, upgrade their positions or
move to new career areas through job-related
experiences and goals described in a written
training plan
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2.3
ก.

ว�ชาโท 18 หนวยกิต
ว�ชาโทภาษาจ�น

201414 ภาษาจ�นเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2-2-6)
Chinese for Communication 1
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสร า งพื ้ น ฐานสํ า คั ญ ของภาษาจ� น ศึ ก ษา
ระบบเสียงภาษาจ�นกลาง การออกเสียงใหถูกตองโดยใชอักษร
โรมันถอดเสียงภาษาจ�นกลาง ดวยระบบพินอิน ฝกฝนการ
เข�ยนตัวอักษรจ�น ไวยากรณพื้นฐานและโครงสรางประโยค
งายๆ ศึกษาคําศัพทภาษาจ�นที่เกี่ยวของในชีว�ตประจําวัน เชน
การทักทาย แนะนําตัวเองประมาณ 200 คํา
Learn Chinese basic structure, study
Chinese phonology and correct pronunciation
using pin-in, practice writing Chinese
characters, basic grammar and simple
sentence structure, study vocabulary used in
daily life, learn about 200 Chinese words
201415 ภาษาจ�นเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2-2-6)
Chinese for Communication 2
ว�ชาบังคับกอน : 201414 ภาษาจ�นเพือ่ การ
สือ่ สาร 1
เสร�มสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เข�ยน
ฝกการเข�ยนประโยคที่มีโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนข�้น ฝก
การสนทนาเกี่ยวกับชีว�ตประจําวัน การออกเสียงที่ถ ูกตอ ง
เร�ยนรูคําศัพทเกี่ยวกับเวลา อาชีพ การซื้อสินคา ประมาณ
500 คํา
Improve proficiency in listening,
speaking, reading, and writing; practice
writing sentences with more complex
structure; practice conversation in daily life
focusing on correct pronunciation; study 500
words about time, careers and buying things

201416 ภาษาจ�นเพือ่ การสือ่ สาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication 3
ว�ชาบังคับกอน : 201415 ภาษาจ�นเพือ่ การ
สือ่ สาร 2
ศึ ก ษาไวยากรณ ใ นระดั บ ที ่ ส ู ง ข� ้ น เร� ย นรู  ร ู ป
ประโยค สํานวน และคําศัพท เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยว การบอกทิศทาง โดยเร�ยนรูคําศัพทประมาณ 900
คํา
Study higher level of grammar, Learn
sentences, phrases and words about art culture
and travel, giving directions, learn more 900
words
201417 ภาษาจ�นเพือ่ การสือ่ สาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication 4
ว�ชาบังคับกอน : 201416 ภาษาจ�นเพือ่ การ
สือ่ สาร 3
ศึ ก ษาไวยากรณ ใ นระดั บ ที ่ ส ู ง ข� ้ น เร� ย นรู  ร ู ป
ประโยค และสํานวนที่ใชในการแสดงความคิดเห็น การโตแยง
ฝกอานบทความสั้นๆ แกไขการออกเสียงที่เปนปญหาสําหรับ
นักศึกษาไทย โดยเร�ยนรูคําศัพทประมาณ 1,500 คํา
Learn sentences and expressions used
to express opinions and controversial; practice
reading a short article, practice problematic
pronunciation for Thai students learn new
1,500 words
201418 การสนทนาภาษาจ�น 1
3(2-2-5)
Chinese Conversation 1
ว�ชาบังคับกอน : 201407 ภาษาจ�นเพือ่ การ
สือ่ สาร 4
ฝกการฟงและพูดสนทนาในชีว�ตประจําวันอยาง
งายๆ โดยฝกปฏิบัติจากการสรางสถานการณจําลอง ฝกพูด
ทักทาย แนะนําตนเอง พูดอธ�บายเร�่องราวและเหตุการณที่
เกิดข�้นในชีว�ตประจําวันอยางสั้นๆ
Practice listening and speaking in
everyday life such as greeting, introducing
oneself, talk about everyday situation
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201419 การสนทนาภาษาจ�น 2
3(2-2-5)
Chinese Conversation 2
ว�ชาบังคับกอน : 201418 การสนทนา
ภาษาจ�น 1
เพิ �ม พู นประสิ ท ธ� ภ าพการพู ด โดยเน น การใช
ถอยคําที่เหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม ฝก
ทักษะการฟงและการโตตอบในเร�่องราวตางๆ ที่อาจเกิดข�้น
ในชีว�ตประจําวันโดยใชรูปประโยคที่ซับซอนข�้น
Enhance competency by focusing on
spoken words appropriate to the situation and
the environment; practice listening and
correspondences about situations that may
occur on a daily basis using complex sentences
ข.

ว�ชาโทภาษาญีป่ นุ

201420 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2-2-6)
Japanese for Communication 1
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานสําคัญของภาษาญี่ปุน ศึกษา
ระบบเสียงและการออกเสีย งภาษาญี่ป ุน ฝก ฝนการเข�ย น
ตัวอักษรญี่ปุนโดยใชอักษรโรมันถอดเสียงภาษาญี่ปุนพรอม
ไวยากรณพื้นฐานและโครงสรางประโยคงายๆ ศึกษาคําศัพท
ภาษาญี่ปุนเบื้องตนที่เกี่ยวของในชีว�ตประจําวัน เชน การ
ทักทาย แนะนําตัวเอง
Learn Japanese basic structure,
study Japanese phonology and correct
pronunciation using English alphabets,
practice writing Japanese characters, basic
grammar and simple sentence structure,
study vocabulary used in daily life

201421 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication 2
ว�ชาบังคับกอน : 201420 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การ
สื่อสาร 1
เสร�มสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เข�ยน
ฝกการเข�ยนประโยคที่มีโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนข�้น ฝก
การสนทนาเกี่ยวกับสถานการณในชีว�ตประจําวัน โดยเนนการ
ออกเสียงที่ถูกตองและเร�ยนรูคําศัพทเกี่ยวของกับเวลา อาชีพ
และการซื้อสินคา
Improve proficiency in listening,
speaking, reading, and writing; practice
writing sentences with more complex
structure; practice conversation in daily life
focusing on correct pronunciation; study
vocabulary about time, careers and buying
things
201422 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 3
3(2-2-5)
Japanese for Communication 3
ว�ชาบังคับกอน : 201421 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การ
สื่อสาร 2
ศึกษาไวยากรณขั้นสูง เร�ยนรูรูปประโยค สํานวน
คําศัพท โดยเฉพาะคํา ศัพ ทที่เกี่ยวกับ ศิล ปวัฒนธรรมการ
ทองเที่ยว และการบอกทิศทาง ฝกอานบทความและแก ไข
การออกเสียงที่เปนปญหาสําหรับนักศึกษาไทย
Study higher level of grammar Learn
sentences, idioms, vocabulary particularly on
culture and tourism; giving directions; practice
reading articles and improving pronunciation
for Thai students
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201423 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 4
3(2-2-5)
Japanese for Communication 4
ว�ชาบังคับกอน : 201422 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การ
สือ่ สาร 3
ศึกษาไวยากรณระดับที่สูงข�้น พรอมทั้งฝกการ
เข�ยนเร�ยงความและบทความขนาดสั้น เร�ยนรูรูปประโยค และ
สํานวนที่ ใช ในการแสดงความคิดเห็น การโตแยง โดยเฉพาะ
ในเชิงธุรกิจ
Study higher level of grammar,
practice reading short essays and articles;
study sentences stretcher and study idioms in
a business context
201424 การสนทนาภาษาญีป่ นุ 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation 1
ว�ชาบังคับกอน : 201423 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การ
สือ่ สาร 4
ฝกการฟงและการพูดบทสนทนาในชีว�ตประจํา
วันอยางงายๆ โดยฝกปฏิบัติจากการสรางสถานการณจําลอง
ฝก การพูดทัก ทาย แนะนํา ตนเอง พูดอธ�บายเร�่องราวและ
เหตุการณที่เกิดข�้นในชีว�ตประจําวันอยางสั้นๆ
Practice listening and speaking in
everyday life such as greeting, introducing
oneself, talk about everyday situation
201425 การสนทนาภาษาญีป่ นุ 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation 2
ว�ชาบังคับกอน : 201424 การสนทนา
ภาษาญีป่ นุ 1
เพิ � ม พู น ประสิ ท ธ� ภ าพการพู ด โดยเน น การใช
ถอยคํา ที่เหมาะสมกับ สถานการณและสภาพแวดลอ ม ฝก
ทักษะการฟงและการโตตอบในเร�่องราวตางๆ ที่อาจเกิดข�้นใน
ชีว�ตประจําวันโดยใชรูปประโยคที่ซับซอนข�้น
Enhance competency by focusing on
spoken words appropriate to the situation and
the environment; practice listening and
correspondences about situations that may
occur on a daily basis using complex sentences

ค. ว�ชาโทภาษาตากาล็อก
201430 ภาษาตากาล็อกในชีวต� ประจําวัน 3(3-0-6)
Tagalog for Everyday Communication
ว�ชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกบทสนทนาภาษาตากาล็อกพื้นฐานเพื่อใช ใน
ชีว�ตประจําวัน
Practice basic conversation in
Tagalog for daily conversation
201431 การเข�ยนเร�ยงความภาษา
3(3-0-6)
ตากาล็อก
Writing Essays in Tagalog
ว�ชาบังคับกอน : 201430 ภาษาตากาล็อกใน
ชีวต� ประจําวัน
ฝกการเข�ยนขอความสั้นๆ เปนภาษาตากาล็อก
Practice writing short texts in
Tagalog language
201432 วรรณกรรมภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
เบือ้ งตน
Introduction to Tagalog Literature
ว�ชาบังคับกอน : 201431 การเข�ยน
เร�ยงความภาษาตากาล็อก
ศึกษาวรรณกรรมตากาล็อกในรูปแบบตางๆ
Study Tagalog forms of literature in
different genres
201433 ภาษาตากาล็อกเพือ่ การ
3(3-0-6)
ทองเทีย่ ว 1
Tagalog for Tourism 1
ว�ชาบังคับกอน : 201432 วรรณกรรมภาษา
ตากาล็อกเบือ้ งตน
ฝกการใชคําศัพทและบทสนทนาพื้นฐานที่ ใช ใน
งานดานการบร�การและการทอ งเที่ยวในประเทศฟลิป ปนส
การใชสํานวนในบร�บทการทองเที่ยว ภูมิศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี นิทานพื้นบานและมรดกทางวัฒนธรรม
Practice using technical terms and
basic conversation in hospitality services and
tourism in the Philippines setting; use
idiomatic expressions in tourism contexts,
geography, culture, traditions, folktales,
myths, common practices and historical
heritage
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201434 ภาษาตากาล็อกเพือ่ การ
3(3-0-6)
ทองเทีย่ ว 2
Tagalog for Tourism 2
ว�ชาบังคับกอน : 201433 ภาษาตากาล็อก
เพือ่ การทองเทีย่ ว 1
ฝกสนทนาในบร�บทอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในประเทศฟลิปปนส การจัดโปรแกรมทองเที่ยว การจองตั๋ว
เคร�่องบิน การจัดการเดินทางทั้งทางเร�อและทางอากาศ และ
การใหบร�การสําหรับครอบครัวและหมูคณะ
Practice conversation in tourism
industry in different contexts in the
Philippines setting including organizing
itineraries for package holiday, airline
booking, arranging transportation by air, sea
and value-added services for group and family
201435 ภาษาตากาล็อกเพือ่ วัฒนธรรม 3(3-0-6)
ฟลปิ ปนส
Tagalog for Philippine Culture
ว�ชาบังคับกอน : 201434 ภาษาตากาล็อก
เพือ่ การทองเทีย่ ว 2
อา นนิท านพื ้น บ า นและเร�่ อ งเลา ต า งๆเพื ่อ ให
เขา ใจวัฒนธรรมของฟล ิป ปนส ในระดับลึก และวัฒนธรรม
ฟลิปปนสที่คลายคลึงกับของประเทศอื่นๆ
Read different Filipino lifestyles;
understand Philippine culture in-depth and
similarities with the rest of the countries in
the world

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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