หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
1.

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ
Graduate Diploma Program in English for Business and Management

2.

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ)
ป. บัณฑิต (ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ)
Graduate Diploma (English for Business and Management)
Grad. Dip. (English for Business and Management)

3.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4.

วัตถุประสงค
4.1. เพื่อสรางบัณฑิตประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษดานธุรกิจและการจัดการที่มีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษตอบสนอง
ตอความตองการของหนวยงานธุรกิจ
4.2. เพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต สามารถใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในวงการธุรกิ จและ
การจัดการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
5.1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยไมจํากัดสาขา
5.2.เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต พ.ศ. 2529

5.

6.

วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

7.

ระบบการศึกษา
เปนการศึกษาภาคค่ําตามระบบทวิภาค

8.

9.

10.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและไมเกิน 3 ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่หนึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที่สองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ
วิชาเลือก
ภาคการศึกษาฤดูรอนลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ
รวม

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
24 หนวยกิต

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
10.1. การวัดผลการศึกษา
10.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 6 ระดับ แตไมนําคาระดับมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ระดับการวัดผล
แบงเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ A
AB+
B
C
F
10.1.2 การนับหนวยกิตที่ได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ ไมต่ํากวา B

10.2. การสําเร็จการศึกษา
10.2.1. ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะฯ กําหนด
10.2.2. ไดคาระดับทุกลักษณะวิชาไมต่ํากวาระดับ B หรือระดับ S
สวนการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529
11. งบประมาณคาใชจาย
เปนโครงการเลี้ยงตัวเองโดยใชคาใชจายที่ไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร
ประมาณ 57,600 บาทตอคน/ป
12.

โครงสรางหลักสูตร
12.1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
24 หนวยกิต
12.2. โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาเลือก
6
หนวยกิต
12.3. รายวิชา
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักรอย : บอกระดับการศึกษา
5 = วิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
บอกประเภทของวิชา
เลขหลักสิบ :
1 = วิชาทักษะทางภาษาสําหรับธุรกิจ
2 = วิชาทักษะทางภาษาสําหรับธุรกิจเฉพาะดาน

3 = วิชาเนื้อหาดานการสื่อสาร
4 = วิชาวิจัยดานธุรกิจ
เลขหลักหนวย : บอกลักษณะของวิชา
0-4 = วิชาบังคับ
5-9 = วิชาเลือก
12.3.1. วิชาบังคับ
รหัส
วิชา
อธ.510
EB.510
อธ.511
EB.511
อธ.512
EB.512
อธ.513
EB.513
อธ.530
EB.530
อธ.540
EB.540

การพูดสื่อสารทางธุรกิจ
Business Speech Communication
การอานทางธุรกิจ
Reading in Business
การเขียนเฉพาะดานทางธุรกิจ
Writing in Business
การเขียนรายงานทางธุรกิจ
Business Report Writing
การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
โครงการวิจัยดานธุรกิจ
Business Research Project

12.3.2. วิชาเลือก
ใหเลือกเรียน 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้
รหัส
วิชา
อธ.515
EB.515
อธ.516
EB.516
อธ.525
EB.525
อธ.526
EB.526
อธ.527
EB.527

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
การเจรจา นําเสนอและประสานงานทางธุรกิจ
Negotiation, Presentation and Mediation
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตและปฏิบัติการ
English for Production and Operations
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขา-สงออก
English for Import-Export

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

รหัส
อธ.528
EB.528
อธ.529
EB.529

วิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ
English for International Banking and Finance
ภาษาอังกฤษเพื่องานทรัพยากรบุคคล
English for Human Resources

3 (3-0-9)

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อธ.510
อธ.511
อธ.512

รายวิชา
การพูดสื่อสารทางธุรกิจ
การอานทางธุรกิจ
การเขียนเฉพาะดานทางธุรกิจ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
อธ.513
อธ.530

การเขียนรายงานทางธุรกิจ
การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรม
วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
6
12

ภาคการศึกษาฤดูรอน
อธ.540

โครงการวิจัยดานธุรกิจ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3

คําอธิบายรายวิชา
13.3. วิชาบังคับ
อธ510
การพูดสื่อสารทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
EB510
Business Speech Communication
ศึกษาและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารทางธุรกิจโดยใชสถานการณจําลอง เนนการนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตางๆ และการประชุมทางธุรกิจเปนหลัก
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
อธ511
EB.511

การอานทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
Reading in Business
ศึกษาและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อชวยในการวิเคราะหและสรางความเขาใจในงานเขียนทางธุรกิจ
ประเภทตางๆ ไดแกบทความ เอกสาร วารสาร และขาว เนนการฝกอานงานเขียนทางธุรกิจเฉพาะดาน เชน การตลาด การเงิน
การลงทุน เปนตน ตลอดจนศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

การเขียนเฉพาะดานทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
Writing in Business
ศึกษาและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารในวงการธุรกิจ วิเคราะหและฝกเขียนงานเขียนทางธุรกิจ
ประเภทตางๆ ไดแกเอกสารโตตอบ เอกสารประชาสัมพันธและการขาย เอกสารสรุปขอมูล คําแนะนํา คูมือ รายงานการประชุม
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

อธ512
EB512

อธ513
EB513

การเขียนรายงานทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
Business Report Writing
ศึกษาและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเขียนรายงาน แผนงานและขอเสนอทางธุรกิจตามรูปแบบ
สากล เนนการศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา แหลงขอมูลและการใชขอมูลในงานเขียนดังกลาว
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรม
3 หนวยกิต
Intercultural Communication
ศึกษาทฤษฎีแ ละแนวคิดในการสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรมที่ใชภาษาอั งกฤษเปน เครื่องมือในการสื่ อ
ความหมาย เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางการสื่อสารทางธุรกิจกับวัฒนธรรม เนนการศึกษาวิธีการสื่อสาร โดยการใช
ภาษาอังกฤษอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
อธ530
EB530

อธ540
EB540

โครงการวิจัยดานธุรกิจ
3 หนวยกิต
Business Research Project
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ฝกทําวิจัยในหัวขอทางธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยมีอาจารย
เปนผูควบคุมและเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

13.2. วิชาเลือก
3 หนวยกิต
อธ515
การแปลทางธุรกิจ
EB515
Business Translation
ศึกษาและฝกฝนการแปลงานเขียนทางธุรกิจประเภทตางๆ ตลอดจนวิเคราะหและแกไขปญหาดานการแปล
ที่เกิดขึ้น
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
อธ516
EB516

การเจรจา นําเสนอ และประสานงานทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
Negotiation, Presentation and Mediation
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในการเจรจา นําเสนอ และประสานงานขั้นสูงโดยใชสถานการณจําลอง
เนนการนําเสนอขอมูล การตั้งสมมุติฐาน การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนวทางปฏิบัติ และการคาดการณอนาคตเปนหลัก
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
อธ525
EB525

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 หนวยกิต
English for Marketing
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานการตลาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
การแบงสวนการตลาด การกําหนดตราสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ
ตลอดจนศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

อธ526
EB526

ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตและปฏิบัติการ
3 หนวยกิต
English for Production and Operations
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานการผลิตและปฏิ บัติการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดประสงคและ
กลยุทธในการปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ การวางแผนและติดตามผล การพัฒนาวิธีปฏิบัติการ และการจัดการ
ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

อธ527
EB527

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขา-สงออก
3 หนวยกิต
English for Import-Export
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจนําเขาและสงออก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
การลงทุนจากตางประเทศ การเจรจาการคา กลยุทธการนําเขาและสงออก และการบริหารการผลิตและการจําหนาย ตลอดจน
ศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
อธ528
EB528

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
English for International Banking and Finance
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการเงินและการธนาคาร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วไปของเศรษฐกิจโลก ดัชนีบงชี้ทางเศรษฐกิจ มาตรการและการวิเคราะหทางการเงิน เอกสารตางๆที่เกี่ยวกับการเงินและ
การธนาคาร และการโอนเงินระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
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ภาษาอังกฤษเพื่องานทรัพยากรบุคคล
3 หนวยกิต
English for Human Resources
ศึกษาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานทรัพยากรบุคคล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานใหม
การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และการประเมินผลการทํางานประจําป ตลอดจนศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนที่เกี่ยวของ
(บรรยาย สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

