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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ  
(หลกัสูตรนานาชาต/ิ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยรั์งสิต / คณะศิลปศาสตร์ / โครงการการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสหลกัสูตร และ ช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสูตร :  25500051100574 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 

      (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English Communication 
                                           (International Program) 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ)  
   ช่ือยอ่ ศศ.บ. (การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Arts (Business English Communication) 
   ช่ือยอ่ B.A. (Business English Communication) 
3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
  - 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกิต  
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4  ปี 
 5.2  ประเภทของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
 5.3 ภาษาทีใ่ช้ 
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 
  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
    ในมติเวยีน  เม่ือวนัท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 
    เม่ือวนัท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563  
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 พนกังานในองคก์รของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  8.2 พนกังานในบริษทับริษทัขา้มชาติ 
  8.3 นกัธุรกิจ/ เจา้ของกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ 
  8.4 นกัแปลเอกสารทางธุรกิจ 
  8.5 อาชีพอ่ืนๆท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษเช่น พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน นกัประชาสัมพนัธ์ 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เพื่อใหน้กัศึกษารู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงน้ีทั้งท่ีเกิดในประเทศและต่างประเทศ จึงพฒันาปรับปรุงเน้ือหาวชิา
ใหเ้นน้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจและในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ และทกัษะการคิดวเิคราะห์มากข้ึน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 พฒันาเน้ือหาวชิาท่ีเนน้ความเขา้ใจและความสามารถในการวพิากษว์จิารณ์สถานการณ์ทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีมีผลกระทบจากธุรกิจและต่อธุรกิจ  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  12.1.1 การพฒันาหลกัสูตรท่ีท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
วเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนสามารถคน้ควา้
และวจิยัเพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการแกไ้ข  
  12.1.2 การพฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

    12.1.3 การพฒันาหลกัสูตรใหผู้เ้รียนมีการฝึกปฏิบติัจริงทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการออกไปประกอบอาชีพ และมีความเขา้ใจระบบการท างานในองคก์รธุรกิจตลอดจน 

ตระหนกัถึงจริยธรรมผูท่ี้จะเขา้สู่วชิาชีพจะพึงมีและพึงปฏิบติั 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
    12.2.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานในระดบัชาติและระดบั 
นานาชาติ 
   12.2.2 สนบัสนุนใหมี้การวจิยัทั้งในระดบันกัศึกษาและอาจารย ์
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน  
 13.1รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  บางรายวชิามีเน้ือหาเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นหลกัสูตรต่างๆ เช่น รายวชิาศึกษาทัว่ไปของ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รายวชิาในหลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี และ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไป   
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ. 100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement      
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย       3(3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  
มธ. 109 นวตักรรมกบักระบวนคิดผูป้ระกอบการ     3 (3-0-6)   
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindset    
มธ. 124 สังคมกบัเศรษฐกิจ        3(3-0-6) 
TU 124 Society and Economy        
อซ. 125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน      3(3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN       
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ. 102 ทกัษะชีวติทางสังคม       3(3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
มธ. 108 การพฒันาและจดัการตนเอง      3(3-0-6) 
TU 108 Self-Development and Management        
มธ. 111 ประเทศไทย ในมิติทางประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรม   3(3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective   
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมยัใหม่       3(3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World   
มธ. 115 มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม    3(3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity      
มธ. 116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
TU 116 Man and Arts: Visual Arts, Music and Performing Arts   
มธ. 117 พฒันาการของโลกสมยัใหม ่      3(3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World   
หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 
มธ. 103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื        3(3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
มธ. 107 ทกัษะดิจิทลักบัการแกปั้ญหา      3(3-0-6) 
TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
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หมวดภาษา 
มธ. 050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ          3(3-0-6) 
TU 050 English Skill Development       (ไม่นบัหน่วยกิต) 
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ     3(3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ. 105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร     3(3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
วชิาบังคับเลือกนอกสาขา 
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  
พบ. 201 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
BA 201 Business Law                               3(3-0-6) 
ทม. 201 การบริหารและการประกอบการสมยัใหม่           
HR 201 Modern Management and Entrepreneurship               3(3-0-6) 
กง. 201 การเงินธุรกิจ  
FN 201 Business Finance   3(3-0-6) 
บช. 201 การบญัชีชั้นตน้  
AC 201 Fundamental Accounting                         3(3-0-6)  
ทม. 211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
HR 211 Human Resource Management               3(3-0-6) 
กผ. 211 การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้ 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 3(3-0-6) 
กต. 201 หลกัการตลาด 
MK 201 Principles of Marketing      3(3-0-6) 
บป. 201 การบริหารการปฏิบติัการ 
OM 201 Operations Management   3(3-0-6)  
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์  
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
EC 210 Introductory Economics 3(3-0-6) 
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รายวชิาในหลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์  
วอจ. 316 จีนโพน้ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
IAC 316  The Overseas Chinese in Southeast Asia 3(3-0-6) 
วอจ. 446 กลยทุธ์ทางธุรกิจระหวา่งจีนกบัอาเซียน 
IAC 446  Sino-ASEAN Business in Strategies 3(3-0-6) 
 

13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
- 
13.3 การบริหารจัดการ 
   โครงการการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ จดัใหบ้างรายวชิาในหลกัสูตรของ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีและคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) เป็นวชิาบงัคบัเลือกนอกสาขาฯ จ านวน 27 หน่วยกิต 
และจดัใหมี้รายวชิาบงัคบัเลือกภาษาต่างประเทศ  เช่น ภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญ่ีปุ่น ภาษามาลาย ูภาษา
เวยีดนาม ภาษาพม่า ภาษาไทย (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) โดยเชิญอาจารยจ์ากสาขาวชิาภาษาจีน สาขาวชิาภาษา
เกาหลีศึกษา  ภาษาญ่ีปุ่น ภาษามาลาย ูภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า และภาษาไทย  ของคณะศิลปศาสตร์หรือ
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญภาษาต่างๆ จากภายนอกมาเป็นผูบ้รรยาย 
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ปรัชญาของการผลิตศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจคือการสร้าง 
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางดา้นภาษาองักฤษ ดา้นธุรกิจ และการส่ือสารเพื่อน า 
ไปใชใ้นการท างานในภาคธุรกิจ ภาครัฐและ ภาคอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ความส าคัญ 
  เป็นหลกัสูตรท่ีผสานความรู้เน้ือหาทางธุรกิจและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและฝึกฝน การ
ใชภ้าษาองักฤษทุกทกัษะเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจในบริบทต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ    
 1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
        เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะดงัน้ี 

1) สามารถส่ือสารทางธุรกิจดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) รอบรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เศรษฐกิจ  
3) สามารถน าความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4) ตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมองคก์ร จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนความ

รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อหนา้ท่ีและต่อสังคม 
 

   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติใน 1 ภาค  
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ ภาคฤดูร้อน เป็นภาค  
การศึกษาท่ีไม่บงัคบั 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ในการเรียนชั้นปีท่ี 3 เฉพาะวชิาฝึกงาน ซ่ึง

นกัศึกษาตอ้งมีชัว่โมงฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240-300 ชัว่โมง 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  - 
 
 



มคอ.2 
 

7 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วนั – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษา     
ระดบั ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ทางโครงการการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  
คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดในประกาศของปีการศึกษานั้นๆ  
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวทิยาลยัหรือตามขอ้ตกลง
หรือ การคดัเลือกตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัและออกเป็น
ประกาศ มหาวทิยาลยั หรือตามเกณฑท่ี์ทางโครงการการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ก าหนด 
โดยไม่ขดักบัระเบียบขา้งตน้ 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
  □ แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  □ แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
  □ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
  □ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  □ อ่ืนๆ (ระบุ) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
     2) หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ืองการลงทะเบียนเรียนรายวชิาขา้มหลกัสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวชิาขา้มสถาบนั พ.ศ.2560 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอด 
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติและอยา่งมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
   นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่นอ้ยกวา่ 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา 
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1) วชิาศึกษาทัว่ไป      30  หน่วยกติ 
   2) วชิาเฉพาะ       99  หน่วยกติ 
    2.1 วชิาบงัคบั                                                     (75  หน่วยกิต) 
     2.1.1 วชิาบงัคบัในสาขา                (48)      
     2.1.2 วชิาบงัคบันอกสาขา              (27)     
    2.2 วชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ                        (12  หน่วยกิต) 
    2.3 วชิาเลือก                                                     (12  หน่วยกิต) 
   3) วชิาเลือกเสรี      6  หน่วยกติ 
    รวม       135  หน่วยกติ 
 

  3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร     
  3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตร (ไม่นบัรวมวชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ) ประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั  
และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมายดงัน้ี  

อกัษรยอ่ อธ. / EB หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  
ตวัเลข (ไม่รับรวมวชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ) มีความหมาย ดงัน้ี 
เลขหลกัร้อย  

เลข 2 หมายถึง รายวชิาระดบัตน้  
เลข 3 หมายถึง รายวชิาระดบักลาง 
เลข 4 หมายถึง รายวชิาระดบัสูง 

เลขหลกัสิบ 
เลข 1 หมายถึง วชิาเน้ือหา 
เลข 2 หมายถึง วชิาทกัษะการอ่าน 
เลข 3 หมายถึง วชิาทกัษะการเขียน 
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เลข 4 หมายถึง วชิาทกัษะการฟังและการพูด 
เลข 5 หมายถึง วชิาทกัษะการแปล 
เลข 6 หมายถึง วชิาฝึกปฏิบติั 
เลข 7 หมายถึง วชิาวจิยั 

   เลขหลกัหน่วย 
เลข 1-5 หมายถึง วชิาบงัคบั 
เลข 6-9 หมายถึง วชิาเลือก 
 

ตวัอกัษรยอ่ส าหรับวชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศในหลกัสูตร มีความหมายดงัน้ี 
ตวัอกัษรยอ่ส าหรับวชิาภาษาต่างประเทศ จะมีตวัอกัษรยอ่น าหนา้ ภอธ./ LEB 
ตวัเลขมีความหมาย ดงัน้ี 
เลขหลกัร้อย  

เลข 1 หมายถึง รายวชิาระดบั 1 
เลข 2 หมายถึง รายวชิาระดบั 2  
เลข 3 หมายถึง รายวชิาระดบั 3 
เลข 4 หมายถึง รายวชิาระดบั 4 

เลขหลกัสิบ 
เลข 1 หมายถึง วชิาภาษาจีน 
เลข 2 หมายถึง วชิาภาษาเกาหลี 
เลข 3 หมายถึง วชิาภาษาญ่ีปุ่น 
เลข 4 หมายถึง วชิาภาษามลาย ู
เลข 5 หมายถึง วชิาภาษาเวยีดนาม 
เลข 6 หมายถึง วชิาภาษาพม่า 
เลข 7 หมายถึง วชิาภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 

   เลขหลกัหน่วย 
เลข 1-4 หมายถึง วชิาบงัคบั 

 
3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ. 100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา      3(3-0-6) 
TU 100 Civic Engagement       
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย       3(3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  
มธ. 109 นวตักรรมกบักระบวนคิดผูป้ระกอบการ     3 (3-0-6)   
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindset     
มธ. 124 สังคมกบัเศรษฐกิจ        3(3-0-6) 
TU 124 Society and Economy        
อซ. 125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน      3(3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN       
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ. 102 ทกัษะชีวติทางสังคม       3(3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills  
มธ. 108 การพฒันาและจดัการตนเอง      3(3-0-6) 
TU 108 Self-Development and Management       
มธ. 111 ประเทศไทย ในมิติทางประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรม   3(3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective   
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมยัใหม่       3(3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World      
มธ. 115 มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม    3(3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity      
มธ. 116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
TU 116 Man and Arts: Visual Arts, Music and Performing Arts   
มธ. 117 พฒันาการของโลกสมยัใหม ่      3(3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World   
หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 
มธ. 103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื        3(3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
มธ.107 ทกัษะดิจิทลักบัการแกปั้ญหา     
TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
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หมวดภาษา 
มธ. 050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ           3(3-0-6) 
TU 050 English Skill Development      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ     3(3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ. 105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร     3(3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
2) วชิาเฉพาะ       99    หน่วยกติ 
    2.1 วชิาบังคับ    75  หน่วยกติ  

2.1.1 วชิาบังคับในสาขา   48 หน่วยกติ 
นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบัในสาขารวม 48 หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
อธ. 211 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
EB 211 Analysis of the English Structure 3(3-0-6) 
อธ. 212 วรรณกรรมสุนทรีย ์
EB 212 Literary Appreciation 3(3-0-6) 
อธ. 221 การอ่านเชิงธุรกิจ 
EB 221 Business English Reading 3(3-0-6) 
อธ. 231 การเขียนเชิงธุรกิจ 1  
EB 231 Business English Writing 1 3(3-0-6) 
อธ. 232 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 
EB 232 Business English Writing 2 3(3-0-6) 
อธ. 241 การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 
EB 241  Effective English Pronunciation 3(3-0-6) 
อธ. 242 การฟัง-พูดภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
EB 242 Business English Listening and Speaking 3(3-0-6) 
อธ. 243 การน าเสนอและการประชุมทางธุรกิจ 
EB 243 Business Presentations 3(3-0-6) 
อธ. 311 การส่ือความหมายระหวา่งชนต่างวฒันธรรมในโลกธุรกิจ 
EB 311 Intercultural Communication in the Business World 3(3-0-6) 
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อธ. 312 จรรยาบรรณทางธุรกิจ   
EB 312 Business Ethics  3(3-0-6) 
อธ. 321 การอ่านดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
EB 321 Readings in Arts and Culture 3(3-0-6) 
อธ. 331 การเขียนรายงานและแผนธุรกิจ 
EB 331 Writing Business Reports and Proposals 3(3-0-6) 
อธ. 332 การเขียนเชิงวชิาการ 
EB 332 Academic Writing 3(3-0-6) 
อธ. 361 การฝึกงาน 
EB 361 Internship (240-300 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา)        3 หน่วยกิต 
อธ. 411 แผนธุรกิจเพื่อการแข่งขนัระดบัโลก 
EB 411 Business Project for Global Competitiveness 3(3-0-6) 
อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ 
EB 471  Business Research  3(3-0-6) 

2.1.2   วชิาบังคับนอกสาขา 27   หน่วยกติ 
นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบันอกสาขารวม 27 หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี   
พบ. 201 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ  
BA 201 Business Law                               3(3-0-6)   
ทม. 201 การบริหารและการประกอบการสมยัใหม่            
HR 201 Modern Management and Entrepreneurship                    3(3-0-6) 
กง. 201 การเงินธุรกิจ  
FN 201 Business Finance   3(3-0-6) 
บช. 201 การบญัชีชั้นตน้  
AC 201 Fundamental Accounting                         3(3-0-6)  
ทม. 211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
HR 211 Human Resource Management               3(3-0-6) 
กผ. 211 การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้ 
ER 211 Introduction to Entrepreneurship 3(3-0-6) 
กต. 201 หลกัการตลาด 
MK 201 Principles of Marketing      3(3-0-6) 
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บป. 201 การบริหารการปฏิบติัการ 
OM 201 Operations Management   3(3-0-6) 
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์  
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
EC 210 Introductory Economics  
 
 2.2 วชิาบังคับภาษาต่างประเทศ   12   หน่วยกติ 

นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศโดยเลือกจากภาษาใดภาษาหน่ึง หรือมากท่ีสุดไม่เกิน 2 
ภาษา จากวชิาภาษาดงัต่อไปน้ี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ่น ภาษามาลาย ูภาษาเวยีดนาม ภาษาพม่า หรือ 
ภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาต่างชาติรวม 12 หน่วยกิต  
รายวชิาในสาขา 
ภอธ. 111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 
LEB 111 Communicative Chinese in Business 1                                  3(3-0-6) 
ภอธ. 211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 
LEB 211 Communicative Chinese in Business 2                                   3(3-0-6) 
ภอธ. 311 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 
LEB 311 Communicative Chinese in Business 3                                     3(3-0-6) 
ภอธ. 411 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 
LEB 411 Communicative Chinese in Business 4                                     3(3-0-6) 
หรือ 
ภอธ. 121 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 
LEB 121 Communicative Korean in Business 1     3(3-0-6) 
ภอธ. 221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 
LEB 221 Communicative Korean in Business 2     3(3-0-6) 
ภอธ. 321 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 
LEB 321 Communicative Korean in Business 3     3(3-0-6) 
ภอธ. 421 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 
LEB 421 Communicative Korean in Business 4       3(3-0-6) 
หรือ 
ภอธ. 131 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 
LEB 131 Communicative Japanese in Business 1     3(3-0-6) 



มคอ.2 
 

14 

ภอธ. 231 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 
LEB 231 Communicative Japanese in Business 2     3(3-0-6) 
ภอธ. 331 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 
LEB 331 Communicative Japanese in Business 3     3(3-0-6) 
ภอธ. 431 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 
LEB 431 Communicative Japanese in Business 4     3(3-0-6) 
หรือ 
ภอธ. 141 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 
LEB 141 Communicative Melayu in Business 1     3(3-0-6) 
ภอธ. 241 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2  
LEB 241 Communicative Melayu in Business 2     3(3-0-6) 
ภอธ. 341 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 
LEB 341 Communicative Melayu in Business 3     3(3-0-6) 
ภอธ. 441 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4  
LEB 441 Communicative Melayu in Business 4     3(3-0-6) 
หรือ 
ภอธ. 151 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
LEB 151 Communicative Vietnamese in Business 1  
ภอธ. 251 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
LEB 251 Communicative Vietnamese in Business 2  
ภอธ. 351 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
LEB 351 Communicative Vietnamese in Business 3  
ภอธ. 451 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3(3-0-6) 
LEB 451 Communicative Vietnamese in Business 4  
หรือ 
ภอธ. 161 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
LEB 161 Communicative Burmese in Business 1  
ภอธ. 261 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
LEB 261 Communicative Burmese in Business 2  
ภอธ. 361 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
LEB 361 Communicative Burmese in Business 3  
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ภอธ. 461 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3(3-0-6) 
LEB 461 Communicative Burmese in Business 4  
หรือ 
For non-Thai students ส าหรับนักศึกษาต่างชาต:ิ  
ภอธ. 171 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
LEB 171 Communicative Thai in Business 1                                            
ภอธ. 271 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2     3(3-0-6) 
LEB 271 Communicative Thai in Business 2                                             
ภอธ. 371 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3     3(3-0-6) 
LEB 371 Communicative Thai in Business 3                                            
ภอธ. 471 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4      3(3-0-6) 
LEB 471 Communicative Thai in Business 4                                       
 
 2.3 วชิาเลือก                12          หน่วยกติ 

นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษาวชิาเลือกรวม 12 หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
รายวชิาในสาขา 
อธ. 316 การส่ือสารดิจิตอลในโลกธุรกิจ      3(3-0-6) 
EB 316 Digital Communication in the Business World  
อธ. 317 การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
EB 317 Communication in Public Relations   
อธ. 356 การแปลภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
EB 356 Translation in Business English 1  
อธ. 416 การส่ือสารเพื่อการจดัการการขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
EB 416 Communication in Logistics and Transportation Management   
อธ. 417 การส่ือสารเพื่อการจดัการตราสินคา้ 3(3-0-6) 
EB 417 Communication in Brand Management   
อธ. 418 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 418 Seminar in Business Issues   
อธ. 419 ประเด็นเฉพาะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 419 Selected Topics in Business  
อธ. 446 การส่ือสารในการเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ 3(3-0-6) 
EB 446 Communication in Negotiations and Conflict Management   
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อธ. 447 การส่ือสารในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) 
EB 447 Communication in Tourism and Hospitality Industry  
อธ. 448 การส่ือสารในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
EB 448 Communication in Airline Business  
อธ. 456 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2  3(3-0-6)  
EB 456 Translation in Business English 2   
อธ. 457 การแปลสัญญาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 457 Translating Business Contracts   
อธ. 476 การคน้ควา้อิสระ 3(3-0-6) 
EB 476 Independent Study   
หรือ เลือก จากรายวชิาในหลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 2 วชิาน้ี 
วอจ. 316 จีนโพน้ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้     3(3-0-6) 
IAC 316 The Overseas Chinese in Southeast Asia       
วอจ. 446 กลยทุธ์ทางธุรกิจระหวา่งจีนกบัอาเซียน     3(3-0-6) 
IAC 446 Sino-ASEAN Business in Strategies      
 

3)     วชิาเลือกเสรี           6           หน่วยกติ 
นกัศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนดว้ยภาษาองักฤษในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์โดย 

ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทางโครงการฯ ก่อน หรือเลือกจากวชิาท่ีโครงการฯ ก าหนดให้เป็นวชิาเลือกเสรี  ไม่
นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต หรือเลือกจากขอ้ 2.3 วชิาเลือก ท่ียงัไม่ไดเ้ลือกเป็นวชิาเลือกหรือ เลือกจากขอ้ 2.2 วชิา
บงัคบัภาษาต่างประเทศท่ียงัไม่ไดเ้ลือกเป็นวชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศโดยเป็นวชิาท่ีโครงการฯ ก าหนดให้
นกัศึกษาศึกษาเป็นวชิาเลือกเสรีได ้

นกัศึกษาจะน าวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ "มธ." ระดบั 100 
คือ มธ.100 – มธ.156 และวชิาพื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้  าหนด
ไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) มานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

 
4. การศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญาในสาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 

นกัศึกษาผูใ้ดไดศึ้กษารายวชิาต่างๆตามหลกัสูตรในสาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ไม่นอ้ยกวา่ 96 หน่วยกิต และไดค้่าเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 มีสิทธิไดรั้บอนุปริญญา
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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 4.1 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 4.2 ไดศึ้กษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามหลกัสูตร รวม 30 หน่วยกิต 

   4.3 ไดศึ้กษาวชิาเฉพาะของสาขาวชิา การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) ไม่นอ้ย
กวา่ 63 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

  4.3.1 วชิาบงัคบัในสาขาไม่นอ้ยกวา่ 39 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
อธ.211 อธ.212 อธ.221 อธ.231 อธ.232 อธ.241 อธ.242 อธ.243 อธ.311 อธ.312 อธ.321 อธ.331อธ.332 อธ.361 
อธ.411 อธ.471 

4.3.2 วชิาบงัคบัภาษาท่ี 3 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาภาษา ดงัต่อไปน้ี 
ภอธ. 111, ภอธ. 211, ภอธ. 311, ภอธ. 411 หรือ 
ภอธ. 121, ภอธ. 221, ภอธ. 321, ภอธ. 421 หรือ 
ภอธ. 131, ภอธ. 231, ภอธ. 331, ภอธ. 431 หรือ 
ภอธ. 141, ภอธ. 241, ภอธ. 341, ภอธ. 441 หรือ 
ภอธ. 151, ภอธ. 251, ภอธ. 351, ภอธ. 451 หรือ 
ภอธ. 161, ภอธ. 261, ภอธ. 361, ภอธ. 461 หรือ 
ภอธ. 171, ภอธ. 271, ภอธ. 371, ภอธ. 471 

4.3.3 วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
อธ. 316, อธ. 317, อธ. 356, อธ. 416, อธ. 417, อธ. 418, อธ. 419, อธ. 446, อธ. 447, อธ. 448, อธ. 456, อธ. 457, 
อธ. 476 หรือ วอจ. 316, วอจ. 446 

  4.3.4 วชิาบงัคบันอกสาขาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
พบ. 201, บช. 201, ทม. 211, กผ. 211, ศ. 210, ทม. 201, กต. 201, กง. 201, บป. 201 
 4.4 ไดศึ้กษาวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
   

ปีการศึกษาที ่1 
ภาคเรียนที ่1 
มธ. 100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา              
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย                
มธ. 102 ทกัษะชีวติทางสังคม 
มธ. 111 ประเทศไทย ในมิติทางประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรม          
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมยัใหม่ หรือ  
มธ. 115 มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม หรือ  
มธ. 124 สังคมกบัเศรษฐกิจ หรือ 
อซ. 125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน    
มธ. 105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ  
อธ. 211 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
(ไดรั้บยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) 27 (writing part) หรือ 
IELTS 7 (writing part)) 

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
 
 
 

3 
3 
3 

                                                                                   รวม 21 
ภาคเรียนที ่2 
มธ. 103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื  
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร 
มธ. 116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง หรือ 
มธ. 117 พฒันาการของโลกสมยัใหม ่
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ 
อธ. 241 การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง  
(ไดรั้บยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 1 หรือผูท่ี้มีคะแนน TOEFL  
(iBT) 23 (speaking part) หรือ คะแนน IELTS 7 (speaking part)) 
 

 
3 
3 
 

3 
3 
3 
 

รวม 15 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

19 

 
ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 
อธ. 221 การอ่านเชิงธุรกิจ  
อธ. 231 การเขียนเชิงธุรกิจ 1  
อธ. 242 การฟัง-พูดภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  
ทม. 201 การบริหารและการประกอบการสมยัใหม่  
กต. 201 หลกัการตลาด  
วชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ  

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที ่2 
อธ. 212 วรรณกรรมสุนทรีย ์
อธ. 232 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 
อธ. 243 การน าเสนอและการประชุมทางธุรกิจ 
บช. 201 การบญัชีชั้นตน้ 
บป.201 การบริหารการปฏิบติัการ 
วชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ 

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

รวม 18 
 

   ปีการศึกษาที ่3 
ภาคเรียนที ่1 
อธ. 321 การอ่านดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
อธ. 331 การเขียนรายงานและแผนธุรกิจ 
อธ. 312 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
ทม. 211 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
วชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ  

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
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   ปีการศึกษาที ่3 
ภาคเรียนที ่2 
อธ. 332 การเขียนเชิงวชิาการ 
กง. 201 การเงินธุรกิจ 
พบ. 201 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
อธ. 311 การส่ือความหมายระหวา่งชนต่างวฒันธรรมในโลกธุรกิจ 
เลือก 1 วชิาจาก 3 วชิา ดังต่อไปนี ้

• อธ. 316 การส่ือสารดิจิตอลในโลกธุรกิจ 
• อธ. 356 การแปลภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
• อธ. 317 การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

วชิาบงัคบัภาษาต่างประเทศ  

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3 
อธ. 361 การฝึกงาน 
(ไม่นอ้ยกวา่ 240-300 ชัว่โมง) 

หน่วยกิต 
3 

รวม 3 
 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่1 
อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ 
อธ. 411 แผนธุรกิจเพื่อการแข่งขนัระดบัโลก  
เลือก 1 วชิา จาก 5 วชิาดังต่อไปนี ้

• อธ. 446 การส่ือสารในการเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้  
• อธ. 416 การส่ือสารเพื่อการจดัการการขนส่งและโลจิสติกส์ 
• อธ. 456 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2  
• อธ. 447 การส่ือสารในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
• วอจ. 316 จีนโพน้ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

วชิาเลือกเสรี 

หน่วยกิต 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12 



มคอ.2 
 

21 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคเรียนที ่2 
กผ. 211    การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้ 
เลือก 2 วชิา จาก 7 วชิาดังต่อไปนี ้

• อธ. 448 การส่ือสารในธุรกิจการบิน  
• อธ. 476 การคน้ควา้อิสระ 
• อธ. 457 การแปลสัญญาทางธุรกิจ  
• อธ. 417 การส่ือสารเพื่อการจดัการตราสินคา้ 
• อธ. 418 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 
• อธ. 419 ประเด็นเฉพาะทางธุรกิจ 
• วอจ. 446 กลยทุธ์ทางธุรกิจระหวา่งจีนกบัอาเซียน 

วชิาเลือกเสรี 

หน่วยกิต 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12 
 

3.1.5    ค าอธิบายรายวชิา 

3.1.5.1 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและองักฤษ 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science) 
มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement  
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะ 
พลเมืองโลก ผา่นกระบวนการหลากหลายวธีิ เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นตน้ โดย
นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าโครงการรณรงค ์เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study 
outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of 
their interest.   
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม 
โดยใชก้รอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวจิยัทางสังคมศาสตร์ ผา่นการอภิปรายและยกตวัอยา่งสถานการณ์ 
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หรือบุคคลท่ีไดรั้บความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเขา้ใจความซบัซอ้นท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง
โลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถทา้ทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทศัน์ใหม่ให้
กวา้งขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of 
their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and 
principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   
The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global 
interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, 
broader worldview. 
 
มธ.109 นวตักรรมกบักระบวนคิดผูป้ระกอบการ     3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
 การประเมินความเส่ียงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผูป้ระกอบการ การ
ตดัสินใจและการพฒันาธุรกิจ การส่ือสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. 
Decision making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering concept or 
initiative in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation. 
 
มธ.124 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวเิคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวชิาน้ีเป็นการศึกษาทางดา้น 
สังคมศาสตร์ แลว้น าสู่การวิเคราะห์ววิฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้งของโลก และของ
ประเทศไทย โดยเนน้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมและสถาบนัท่ีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze social and 
economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of culture and institutions on the 
social and economic system. 
 
อซ. 125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน 3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
 ประวติัของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมดา้นสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความคิดและความเช่ือเบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
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 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes 
the overview of ASEAN countries in social, political, economic, cultural and ideological aspects. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities) 
มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองคร์วม ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็น 
ทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จและใชชี้วติในสังคมอยา่งเป็นสุข ดว้ยการพฒันาความสามารถ ใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจดัการความเครียด การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเอง และการ
ปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาทางดา้นจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเขา้ใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การไดรั้บ
ประสบการณ์และความซาบซ้ึงในความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะกบัมนุษย ์ในแขนงต่างๆ ทั้งทศันศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their 
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to 
psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, 
experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual 
arts, music, performing arts and architecture.   
 
มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง  3 (3-0-6)  
TU108 Self-Development and Management 
 การจดัการและการปรับเขา้กบัชีวติในร้ัวมหาวทิยาลยัท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พฒันาทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพฒันาการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสงบสุขและเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional 
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning to live 
harmoniously and respectfully with others and the society. 
 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเนน้
ประเด็นการสร้างเอกลกัษณ์ไทย และทิศทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์ 
“มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
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 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the 
Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards 
the development of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are obligatory) 
 
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World        
 ปัญหาและผลส าเร็จในการแกปั้ญหาท่ีส าคญัในสังคมโลกก่อนสมยัใหม่ อนัเป็นมรดกตกทอด มาสู่
สังคมโลกปัจจุบนั ทั้งในสถาบนัศาสนา ภูมิปัญญา วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have been 
passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, culture, society, 
economics, and politics in the Present World Society. 
 
มธ.115 มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม 3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษยท่ี์สะทอ้นในผลงานสร้างสรรคเ์ชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสมยัใหม่อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นโลกทศัน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธา ของผู ้
สร้างสรรคด์า้นวรรณกรรมโดยศึกษาเช่ือมโยงมนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรมในเชิงความสัมพนัธ์
ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีวติในปัจจุบนั 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, 
electronic media and other modern media in order to compare the past and present world views regarding 
social values, beliefs as well as faiths of those artists and creators. To explore the association of people and 
those creative works in terms of their relationship with our ways of life today.  
 
มธ.116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts 
 ศิลปะ บทบาทและความสัมพนัธ์ของศิลปะ กบัพฒันาการของมนุษย ์สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมดา้นทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงวฒันธรรม และพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผูเ้รียนจะไดป้ระจกัษใ์นคุณค่าของศิลปะดว้ยประสบการณ์ของตน ไดต้รึกตรองและ
ซาบซ้ึงในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อใหเ้กิดรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกใน
คุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไดเ้รียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยม และการด ารงชีวติของ
คนไทย  
 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and 
environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting 
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the culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art 
values through personal experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An 
emphasis is placed upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
  
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World 
 พฒันาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้ความสัมพนัธ์ทางดา้น 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วฒันธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอนัเป็นพื้นฐานแห่ง การ
เปล่ียนแปลง ของโลกเขา้สู่สมยัใหม่ 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An emphasis is placed 
upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science and technology, 
leading to modern world changes. 
 
หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ (Sciences and Mathematics) 
มธ. 103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื 3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวติอยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลวตั ของ
ธรรมชาติ มนุษย ์และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดลอ้มสรรสร้าง การใชพ้ลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขดัแยง้ และ
การแปรเปล่ียน ตลอดจนองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนวถีิชีวติ สู่ความ
ย ัง่ยนื    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. 
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and 
resource use, consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of 
social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
 
มธ.107 ทกัษะดิจิทลักบัการแกปั้ญหา          3 (3-0-6) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving 
 ทกัษะการคิดเชิงค านวณเพื่อการแกปั้ญหาและการพฒันาโอกาสใหม่ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในคน้หาและการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือ ของ
สารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ การใชแ้ละจรรยาบรรณดา้นดิจิทลั การส่ือสาร
ออนไลน์อยา่งมืออาชีพ 
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 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic 
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and 
managing information systematically. Ethical digital usage and professional online communication. 
 
หมวดภาษา (Languages) 
มธ. 050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development   ไม่นบัหน่วยกิต 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated 
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณผา่นการตั้งค  าถาม การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ทศันคติ สมมติฐาน หลกัฐานสนบัสนุน 
การใชเ้หตุผลท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปของงานเขียน พฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็น อยา่งมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวชิาการ รู้จกัถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอา้งอิง
หลกัฐานและขอ้มูลมาใชใ้นการสร้างสรรคง์านเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather 
consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and 
supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply 
these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, 
using effective presentation techniques.   
 
มธ. 105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
 พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษโดยมุ่งเนน้ความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ
ของนกัศึกษา 
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 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to 
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various 
disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยมีการคิดเชิงวพิากษเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญั และการส่ือสาร 
ความคิดดงักล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเหมาะสมตามบริบทสังคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ทั้งในระดบั 
บุคคล องคก์ร และสังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of 
these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, 
organisational and social levels 
 
วชิาบังคับในสาขา  

อธ.211 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 
EB 211 Analysis of the English Structure  
 ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียน 
 (ไดรั้บยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) 27 (writing part) หรือ IELTS 7 (writing part)) 

Analysis of English grammatical structures and its application for reading and writing. 
             (can be exempted for those with TOEFL (iBT) 27 on writing part, or IELTS 7 on writing part) 
 
อธ.212 วรรณกรรมสุนทรีย ์
EB 212 Literary Appreciation 3(3-0-6) 

ศึกษาองคป์ระกอบหลกัของวรรณกรรมและสร้างสุนทรียใ์นการรับการส่ือสมยัใหม่ทั้งจากภาพยนต์
ตลอดจนนิยายภาพ โดยมุ่งศึกษาต านานคลาสสิค และเทพนิยาย ท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือวรรณกรรมร่วมสมยั และ
ภาษาในส่ือภาพยนตเ์ป็นตน้   

Major elements of literary and their application in modern media from films to graphic novels. 
Emphasis on classical myths and fairy tales as embedded in contemporary literary, cinematic texts, etc.    
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อธ. 221 การอ่านเชิงธุรกิจ 
EB 221 Business English Reading 3(3-0-6) 

   ศึกษากลวธีิการอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ และวเิคราะห์ความหมายของภาษา ตลอดจนวธีิการ
น าเสนองานของผูเ้ขียน   

Strategies used in reading informative texts in business contexts; analysis of the language content 
and the writer’s presentation of information. 
 

อธ.231 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 
EB 231 Business English Writing 1  3(3-0-6) 

ศึกษาหลกัการเขียนเพื่ออธิบายความรูปแบบต่างๆ  
Principles of writing different types of expository compositions. 

 

อธ.232 การเขียนเชิงธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
EB 232 Business English Writing 2 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดอ้ธ. 231 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 
            ศึกษาหลกัการเขียนงานเพื่อแสดงการโตแ้ยง้และเพื่อชกัชวน 
Prerequisite: Have earned credits of EB 231 Business English Writing 1, or approved by the Program 
            Principles of writing argumentative and persuasive compositions. 

 

อธ.241 การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 3(3-0-6) 
EB 241 Effective English Pronunciation  

ศึกษาคุณสมบติัของเสียงในภาษาองักฤษและฝึกฝนการออกเสียงภาษาองักฤษ เพื่อให้ส่ือสาร  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (ไดรั้บยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 1 หรือผูท่ี้มีคะแนน TOEFL (iBT) 23  
(speaking part) หรือ คะแนน IELTS 7 (speaking part)) 

Study of phonetic properties of English language and practice of English pronunciation for effective  
communication.   

(can be exempted for native speakers of English, or those with TOEFL (iBT) 23 on speaking part, or 
IELTS 7 on speaking part) 
อธ.242 การฟัง-พูดภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 242 Business English Listening and Speaking  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดห้รือไดรั้บยกเวน้วชิา อธ.241 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

ฝึกฝนทกัษะการฟัง-พูด ในระดบัท่ีสูงข้ึนและเป็นทางการมากข้ึน วเิคราะห์ตวัภาษา ศพัท ์ส านวน 
รวมทั้งประเด็นทางวฒันธรรม ฝึกแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม 
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Prerequisite: Have earned credits of, or been exempted from EB 241 Effective English Pronunciation, or 
approved by the Program 
 Development of listening and speaking skills at an intermediate and a formal level. Analysis of 
language, vocabulary, expressions as well as cultural awareness; expressing opinions and group discussion. 
 

อธ.243 การน าเสนอและการประชุมทางธุรกิจ 
EB 243 Business Presentations and Meeting 3(3-0-6) 
 Principles, processes, and techniques in presenting business information and in conducting meeting 
and writing minutes. Simulation of business presentations and meetings in various business settings. 

ทฤษฎี หลกัปฏิบติั และเทคนิคเพื่อการน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ และเพื่อการจดัการประชุม และการ
เขียนรายงานการประชุม การจ าลองการน าเสนอและการประชุมทางธุรกิจในบริบทต่างๆ 

 

อธ.311 การส่ือความหมายระหวา่งชนต่างวฒันธรรมในโลกธุรกิจ   3(3-0-6) 
EB 311 Intercultural Communication in the Business World 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.232 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ   
 ทฤษฎี และ วธีิการ เพื่อการส่ือความหมายระหวา่งชนต่างวฒันธรรมในองคก์รธุรกิจ 
Prerequisite:  Have earned credits of EB 232 Business English Writing 2, or approved by the Program 
 Principles of and approaches to intercultural communication in business organizations. 
 

อธ.312 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 312 Business Ethics   

การวเิคราะห์สถานการณ์ และกรณีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจดว้ยจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการคิด
ริเร่ิมการแสดงความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจระหวา่งประเทศต่อสังคม แนวคิดและการปฏิบติั เบ้ืองตน้ของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและการแสดงความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม แนวทางการปฏิบติั เพื่อแกไ้ข
ประเด็นปัญหาทางจรรยาบรรณทางธุรกิจและการแสดงความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  

Analysis of situations and cases involving the application of ethical decision making and CSR 
initiatives in international business. Basic concepts and practices of ethics and CSR. Practices of resolving 
CSR and ethical related issues. 
 

อธ.321 การอ่านดา้นศิลปะและวฒันธรรม 3(3-0-6) 
EB 321 Reading in Arts and Culture 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.221 หรือ ไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

การฝึกวเิคราะห์ อภิปราย และวจิารณ์งานเขียนเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และการด าเนินชีวติ ของชนชาติ
ท่ีเลือกศึกษา   
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Prerequisite: Have earned credits of EB 221 Business English Reading, or approved by the Program 
Reading texts on arts, culture and ways of life in selected cultures; practice in analyzing, discussion 

and criticism 
 

อธ.331 การเขียนรายงานและแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 331 Writing Business Reports and Proposals  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.232 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

ทฤษฎีเพื่อการเขียนรายงานและแผนธุรกิจ เนน้การเก็บ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการ
เขียนรายงานและแผนธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of EG 232 or approved by the Program 
 Principles for writing business reports and proposals; emphasis on collecting, analyzing and 
synthesizing information in order to form business reports and proposals. 

 

อธ. 332 การเขียนเชิงวชิาการ 3(3-0-6) 
EB 332 Academic Writing 

องคป์ระกอบพื้นฐานของรายงานประจ าภาคและรายงานวิจยั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเขียนส่วนหลกัการ 
และเหตุผล และจุดประสงคข์องการท าวิจยัในเอกสารทางวชิาการ การคน้ควา้ การประเมินค่า และการอา้งถึง 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเนน้การเขียนอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง เทคนิคการเขียนท่ีเป็นประโยชน์ในการเขียน 
รายงานเชิงวชิาการท่ีชดัเจน มีเอกภาพ และมีเหตุผลน่าเช่ือถือ  

Basic elements of term papers and research papers with focus on composing rationale and purpose 
parts of an academic paper.  Practice of finding, evaluating, referring to relevant literature, while emphasizing 
on referencing. Writing techniques useful in writing a clear, coherent, logical academic paper. 
 

อธ.361 การฝึกงาน              3 (อยา่งนอ้ย 240-300 ชัว่โมง ช่วงภาคฤดูร้อน) 
EB 361 Internship (at least 240-300 hours during the summer semester)   

นกัศึกษาไดโ้อกาสฝึกท างานในองคก์รธุรกิจ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร องคก์รของรัฐ หรือ องคก์ร
เพื่อชุมชน ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีนกัศึกษาจะไดฝึ้กทกัษะภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย จ านวน 240-300 ชัว่โมง ระหวา่งภาค
ฤดูร้อนการฝึกงานมีจุดประสงคเ์พื่อเช่ือมการเรียนรู้ในห้องเรียนและความสนใจของนกัศึกษาเขา้ กบัความรู้
ความเขา้ใจท่ีประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริง ทั้งน้ี นกัศึกษาจะไดรั้บการนิเทศจากโครงการฯ และ นกัศึกษา
จะตอ้งใฝ่สังเกต ทบทวนไตร่ตรอง และประเมินการฝึกงานดว้ยการส่งรายงานฝึกงานตอนทา้ย ของการฝึกงาน 

During the summer session, students undertake a significant learning opportunity of at least 240-300 
hours, normally with a business corporation, non-profit, governmental, or community-based organization, 
where English language skills can actively and excessively be practiced. The internship aims to link 
classroom learning and student interest with the acquisition of knowledge in an applied work setting. In 
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addition to the ongoing supervision by the program, students must observe, reflect, and evaluate the internship 
by submitting a written report at the end of the training period. 
 
อธ.411 แผนธุรกิจเพื่อการแข่งขนัระดบัโลก     3(3-0-6) 
EB 411 Business Project for Global Competitiveness  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.331 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

ขั้นตอนการสร้างแผนธุรกิจและโครงการทางธุรกิจในบริบทภาคอุตสาหกรรมและบริษทัต่างๆ 
Prerequisite: Have earned credits of EB 331 Writing Business Reports and Proposals or approved by the 
Program 
 Processes of creating business plans and business projects relevant to a variety of industries and 
companies 
 
อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EB 471 Business Research  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ. 332 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ  

หลกัการท าวจิยัทางธุรกิจ การสร้างสมมติฐานและวตัถุประสงคก์ารวจิยั การออกแบบการวจิยั การเก็บ
ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานผลการวจิยัและการเขียนอภิปรายผล 
Prerequisite: Have earned credits of EB 332 Academic Writing or approved by the Program 

Principle of business research, forming research hypotheses and purposes, research design, data 
collection, and data analysis, reporting findings, and writing discussion. 
 
วชิาบังคับนอกสาขา 
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
พบ.201    หลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
BA 201    Business Law 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัองคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่ รูปแบบองคก์รธุรกิจตามกฎหมายไทย ลกัษณะ
กฎหมาย และการช าระบญัชี กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลกักฎหมายซ้ือขาย เช่า
ทรัพย ์เช่าซ้ือ กูย้มื ค  ้าประกนั จ านอง จ าน า ตัว๋เงิน ฯลฯ รวมทั้งเก่ียวกบัตราสารทางการเงิน ทั้งตราสารทุน และ
ตราสารหน้ี 
 The course examines the legal system and basic legal principles affecting various forms of business. 
Review of particular contracts; sale, hire purchase, agency, mortgages, lease, creditors’ right and bankruptcy, 
etc. Also covered are the applications of law to financial instruments. 
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บช.201    การบญัชีชั้นตน้        3 (3-0-6)  
AC 201    Fundamental Accounting  

หลกัการเบ้ืองตน้ แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีการจดัท าและ
การวเิคราะห์รายงานทาง การเงินวงจรบญัชีการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการสินทรัพยห์น้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของ 
 The basic principles, concepts, and procedures for collecting and recording accounting information; 
preparation and analysis of financial reports; accounting cycle; accounting and disclosure for assets, 
liabilities, and owner's equity. 
 
ทม.211  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3  (3-0-6) 
HR 211   Human Resource Management 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ชิา ทม.201  
  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินการปฏิบติังาน การใหป้ระโยชน์
ตอบแทน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างาน  
Prerequisite: HR 201 Principles of Management 
 Human resource management concepts, strategic human resource management, job analysis, human 
resource planning, recruitment and selection, training and development, performance appraisal, compensation 
and benefits and employee relations. 
 
กผ.211    การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้       3  (3-0-6) 
ER 211   Introduction to Entrepreneurship 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ชิา ทม.201  
  แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ การประยกุตท์ฤษฏีของการเป็นผูป้ระกอบการวธีิการเร่ิมธุรกิจ หรือ
พฒันาธุรกิจใหม่ การวเิคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได ้การออกแบบเกณฑ์
ส าหรับการวางแผน การจดัท าแผนธุรกิจ และการพฒันาธุรกิจ 
Prerequisite: HR 201 Principles of Management 
 Concepts of entrepreneurship, theoretical applications of entrepreneurship, a start-up business or a 
new business development venture, analysis and evaluation of business opportunities, feasibility study, 
business planning design and business plan development. 
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ทม.201    หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
         แนวคิดทางการบริหาร ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ี และทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร การวางแผน 
การจดัองคก์าร การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, 
leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 

กต.201     หลกัการตลาด        3 (3-0-6) 
MK 201    Principles of Marketing 
 ความหมายและความส าคญัของการตลาด ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในงานหลกัทางธุรกิจ แนวคิดการตลาด 
สมยัใหม่ท่ีมีพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง บทบาทของการตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้มท่ี มีผล
ต่อ การตดัสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การก าหนด
ต าแหน่ง ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีมีขนาดแตกต่างกนั และกลุ่มลูกคา้ท่ี
เขา้ถึง เทคโนโลยไีดแ้ตกต่างกนั กระบวนการบริหารการตลาดเบ้ืองตน้ ตลอดจนจริยธรรม ของนกัการตลาด 

The course introduces the definition of marketing and its importance as a vital business function. 
Topics include evolution of marketing, influences of marketing on economics and the society, marketing 
environment, consumer behavior, segmentation, targeting, positioning, optimal marketing mix for businesses 
of various sizes and consumers with distinct levels of technology accessibility, introductory marketing 
management, and ethics of marketers. 

กง.201 การเงินธุรกิจ        3 (3-0-6) 
FN 201 Business Finance 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา บช.20 
 หลกัการบริหารการเงินท่ีผูจ้ดัการทางการเงินตอ้งรับผดิชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ 
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางการเงิน เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวเิคราะห์ 
กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์เบ้ืองตน้ของความเส่ียง และอตัราผลตอบแทน 
การวเิคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (งบจ่ายลงทุน)  การจดั
ส่วนผสมทางการเงินการจดัหาเงิน ทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตน้ทุนของเงินทุนท่ีจดัหามาเพื่อ ลงทุนใน
กิจการ 
Prerequisite: AC201  
            The basic principles of financial management for business; the responsibilities of financial managers; 
maximization of enterprise value; financial analysis, cash flow analysis, financial planning and control, 
fundamental analysis on risk and return, time value of money, current asset management, non-current-assets 
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investment (capital budgeting) techniques, an allocation and acquisition of funds, short-term and long-term 
financing, the costs of capital. 

บป.201  การบริหารการปฏิบติัการ      3 (3-0-6) 
OM201  Operations Management  
         บทบาทและหนา้ท่ีของการผลิตต่อสังคม   แนวคิดและวธีิการตดัสินใจในการเลือกกลยทุธ์การผลิต 
และบริการ การออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการ การวางแผนก าลงัการผลิต การเลือกท าเลท่ีตั้ง การออกแบบ 
กระบวนการปฏิบติังาน การวางผงัสถานประกอบการ การวเิคราะห์วธีิการท างานและระบบงาน การบริหาร 
คุณภาพ การวางแผนวตัถุดิบ การจดัก าหนดการผลิต และการบริหารโครงการ  
 The role of production to the society, approach and decision making process in choosing production 
and service strategies, product and service design, production capacity planning, location analysis, process 
design, plant layout, systems analysis, quality management, materials requirement planning, production 
scheduling, and project management 
 
รายวชิาในหลกัสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EC 210 Introductory Economics  
 (เฉพาะนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นบัหน่วยกิตให ้หากสอบได ้วชิา ศ.211 หรือ ศ. 212 
หรือ ศ.213 หรือ ศ.214 ก่อนหรือหลงั หรือก าลงัศึกษาวชิาเหล่าน้ีอยู)่ 

หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค ์และ
อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต และตน้ทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้าง และ
พฤติกรรมการแข่งขนัของหน่วยผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ ตลาดผกูขาด และตลาด ท่ีไม่สมบูรณ์ 
แนวคิดความลม้เหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของ เศรษฐศาสตร์มห
ภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเขา้ใจถึงรายไดป้ระชาชาติ ระบบการเงินและ
การธนาคาร นโยบายการเงินและการคลงัในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการน า ดชันีช้ีวดั
เศรษฐกิจมหภาคไปใชใ้นการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศ ศึกษาถึงความส าคญัของ
การคา้ และการเงินระหวา่งประเทศ และขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งการคา้เสรี และการปกป้องตลาด 
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed 
EC211 or EC212 or EC213 or EC214) 
 General principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics section, topics 
covered include the supply of and demand for goods, consumer behavior, production and costs, structure and 
output of production units under perfect and imperfect competitive markets, the concept of market failures, 
and the role of government intervention. In the Macroeconomics section, topics covered include objectives 
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and problems in Macroeconomics, the determination of national income, money and the banking system, 
introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, and the application of economic 
indices to analyze the economic situation. In the international Economics section, topics covered include the 
importance of international trade and finance, as well as the conflict between free trade and market protection. 
 
วชิาบังคับภาษาต่างประเทศ 

ภาษาจีน (Chinese) 

ภอธ.111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
LEB 111 Communicative Chinese in Business 1 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของภาษาจีนทั้งทางดา้นการออกเสียงและทางดา้นไวยากรณ์ เรียนรู้
วธีิการเขียนตวัอกัษรจีน ประมาณ 250 ตวั ตลอดจนวงศพัทท่ี์เกิดจากตวัอกัษรจีนเหล่านั้น เพื่อการส่ือสารเชิง
ธุรกิจ 
 To study the basic structure of Chinese for business communication, including the phonetics and 
grammar and to learn to write 250 Chinese characters and to study vocabulary using these characters. 
  
ภอธ.211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
LEB 211 Communicative Chinese in Business 2 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 111 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 111 เรียนรู้รูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน เพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ และเรียนรู้ ตวัอกัษร
จีนเพิ่มข้ึน ประมาณ 300 ตวั  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 111, or pass the test, or approval from the lecturer. 
 Further the studies done in LEB 111 by studying more complex sentences for business 
communication purposes, and by learning 300 more Chinese characters.  
 
ภอธ. 311 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 
LEB 311 Communicative Chinese in Business 3 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 211  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 211 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา 
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 211 
 Further the studies done in LEB 211 by studying listening, speaking, reading and writing with 
emphasis on conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
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ภอธ. 411 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 
LEB 411 Communicative Chinese in Business 4 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 311  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 311 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และการ
เขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 311 
 Further the studies done in LEB 311 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts. 
 

ภาษาเกาหล ี(Korean)    
ภอธ. 121 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
LEB 121 Communicative Korean in Business   1 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เกาหลี เนน้ศึกษาภาษาเกาหลีในเชิงธุรกิจ 
 Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Korean language with the emphasis on business contexts 
 

ภอธ. 221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
LEB 221 Communicative Korean in Business 2 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 121 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ในบริบท
ทางธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 121, or pass the test, or approval from the lecturer. 
 Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic usage skills 
of the language in daily life and in business contexts. 
 

ภอธ. 321 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 
LEB 321 Communicative Korean in Business 3 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 221  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 221 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 221 
 Further the studies done in LEB 221 by studying listening, speaking, reading and writing with 
emphasis on conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
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ภอธ. 421 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3 (3-0-6) 
LEB 421 Communicative Korean in Business 4 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 321  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 321 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และการ
เขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 321 
 Further the studies done in LEB 321 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts 
 
ภาษาญีปุ่่น (Japanese) 
ภอธ. 131ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
LEB 131 Communicative Japanese in Business 1 
 ศึกษาระบบเสียงและอกัษร 3 ชนิด ท่ีใชใ้นภาษาญ่ีปุ่น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคนัจิ ศึกษาค า
ทกัทายท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้
สามารถส่ือสารเร่ืองราวในเชิงธุรกิจได ้เรียนรู้ศพัทป์ระมาณ 600 ค า และอกัษรคนัจิพื้นฐานประมาณ 80 ตวั  
 To understand phonology and the 3 different kinds of Japanese writing system: hiragana, katakana 
and kanji, to study greeting expressions used in everyday life and to develop the four basic skills listening, 
speaking, reading, and writing in business contexts, to be able to understand 600 words and 80 basic kanji 
letters. 
  
ภอธ. 231 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
LEB 231 Communicative Japanese in Business 2   
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 131 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อใหส้ามารถส่ือสารเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัและส่ือสารเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 700 ค า
และอกัษรคนัจิประมาณ 220 ตวั ถึงระดบัน้ีนกัศึกษาจะรู้ค าศพัทป์ระมาณ 1,300 ค า และอกัษรคนัจิประมาณ 
300 ตวั 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 131, or pass the test, or approval from the lecturer. 
 This advanced course aims to further develop the four basic skills listening, speaking, reading, and 
writing to communicate in Japanese everyday life and in basic business contexts. To know 700 words and 220 
kanji letters. Students are expected to be able to know approximately 1,300 words and 300 kanji letters.  
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ภอธ. 331 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 
LEB 331 Communicative Japanese in Business 3   
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 231  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 231 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 231 
 Further the studies done in LEB 231 by studying listening, speaking, reading and writing with 
emphasis on conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
 
ภอธ. 431 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3 (3-0-6) 
LEB 431 Communicative Japanese in Business 4   
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 331  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 331 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และ 
การเขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 331 
 Further the studies done in LEB 331 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts 
 
กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน (ASEAN Language) 
ภาษามลายู (Malay)  
ภอธ. 141 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1  3 (3-0-6) 

LEB 141 Communicative Melayu in Business 1   

 ภาษามลายเูบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ู
เนน้บริบททางธุรกิจ 
 Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Malay language with the emphasis on business purposes 

 

ภอธ. 241 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2  3 (3-0-6) 

LEB 241 Communicative Melayu in Business 2   

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 141 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ภาษามลายเูบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั และในเชิง
ธุรกิจได ้
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Prerequisite: Have earned credits of LEB 141, or pass the test, or approval from the lecturer. 
  Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to acquire basic usage skills of 
the language in daily life and in business contexts 
 

ภอธ. 341 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3  3 (3-0-6) 

LEB 341 Communicative Melayu in Business 3   

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 241  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 241 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 241 
 Further the studies done in LEB 241 by studying listening, speaking, reading and writing with 
emphasis on conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
 

ภอธ. 441 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4  3 (3-0-6) 

LEB 441 Communicative Melayu in Business 4   

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 341 
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 341 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และการ
เขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 341  
  Further the studies done in LEB 341 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts 
 
ภาษาเวยีดนาม (Vietnamese) 

ภอธ. 151 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1  3 (3-0-6) 

LEB 151 Communicative Vietnamese in Business 1 

 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐาน ของภาษา
เวยีดนาม เนน้ศึกษาภาษาเวยีดนามในบริบททางธุรกิจ 

 Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skills of listening, speaking, 
reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language in business contexts 
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ภอธ. 251 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2  3 (3-0-6) 

LEB 251 Communicative Vietnamese in Business 2 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 151  
 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาเวยีดนาม 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั และ
การส่ือสารเชิงธุรกิจได ้
Prerequisite: Have earned credits of LEB 151 
 Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to acquire basic 
usage skills of the language in daily life and in business contexts 
 

ภอธ. 351 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3  3 (3-0-6) 

LEB 351 Communicative Vietnamese in Business 3 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 251  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 251 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 251  
Further the studies done in LEB 251 by studying listening, speaking, reading and writing with emphasis on 
conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
 
ภอธ. 451 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4  3 (3-0-6) 
LEB 451 Communicative Vietnamese in Business 4 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 351   
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 351 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และการ
เขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 351 
 Further the studies done in LEB 351 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts 
 
ภาษาพม่า (Burmese) 
ภอธ.161 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
LEB 161 Communicative Burmese in Business 1 
 ภาษาพม่าเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า  
ในบริบททางธุรกิจ 
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 Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Burmese language in business contexts 
  
ภอธ. 261 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
LEB 261 Communicative Burmese in Business 2 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 161 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ภาษาพม่าเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาพม่า 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั และการส่ือสาร
เชิงธุรกิจได ้
 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 161, or pass the test, or approval from the lecturer. 
 Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire basic usage 
skills of the language in daily life and in business contexts 
 
ภอธ. 361 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 
LEB 361 Communicative Burmese in Business 3 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 261  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 261 โดยศึกษาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้การศึกษารูปแบบบทสนทนา 
และส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและบริบททางธุรกิจ  
Prerequisite: Have earned credits of LEB 261 
 Further the studies done in LEB 261 by studying listening, speaking, reading and writing with 
emphasis on conversational patterns and idiomatic expressions used in everyday life and in business contexts 
 
ภอธ. 461 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3 (3-0-6) 
LEB 461 Communicative Burmese in Business 4 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 361  
 ศึกษาต่อจาก ภอธ. 361 เรียนรู้ทกัษะการส่ือสารภาษาจีนท่ีซบัซอ้น การอ่านบทความสั้นๆ และการ
เขียนท่ีใชไ้วยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 361 
 Further the studies done in LEB 361 by studying communicative skills in Chinese; reading short 
passages and writing with emphasis on complex grammatical structures and on business contexts 
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ภาษาไทย (Thai) 
ภอธ.171 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
LEB 171 Communicative Thai in Business 1  
(ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ) 

 การใชภ้าษาไทยเบ้ืองตน้ ศึกษาตวัอกัษร เสียง ค า ความหมายของค า ประโยค และฝึกทกัษะทั้งส่ี คือ
ฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงธุรกิจ  

 หมายเหตุ 
 1. ผูเ้รียนตอ้งเป็นนกัศึกษาชาวต่างประเทศ หรือนกัศึกษาท่ีไม่มีความรู้ภาษาไทยหรือมีความรู้
ภาษาไทยนอ้ยมากเน่ืองจากตอ้งพ านกั หรือศึกษาในต่างประเทศ หรือศึกษาหลกัสูตรนานาชาติเป็นเวลานาน จน
ไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยได ้
 2. ในกรณีท่ีโครงการฯ มีนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ สามารถก าหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียน ภอธ. 
171 ได ้แต่ทั้งน้ีหากโครงการฯ พบวา่นกัศึกษามีความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาในระดบั ภอธ. 271 โครงการฯ จะ
ด าเนินการใหน้กัศึกษาเพิกถอนรายวชิา ภอธ. 171 แลว้ไปลงทะเบียนรายวชิา ภอธ. 271 
(For foreign students or allowed by Business English Communication Program) 
 Study basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences.  It also provides the four 
basic skills: listening, speaking, reading and writing in Business. 
 Remarks 
 1. Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly. 
 2. If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in LEB 271. 
  
ภอธ. 271 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
LEB 271 Communicative Thai in Business 2 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 171 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเนน้การจบัใจความส าคญั  
การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเนน้การศึกษาภาษาท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 171, or pass the test, or approval from the lecturer. 
 Thai language usage skills for business communication purposes: listening, reading, writing and 
speaking, with emphasis on drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and organizing ideas 
properly.   
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ภอธ. 371 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3  3 (3-0-6) 
LEB 371 Communicative Thai in Business 3 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 271  
 หลกัการเขียนรายงานวชิาการ สามารถคน้ควา้ขอ้มูลและอา้งอิงไดอ้ยา่งเป็นระบบ ตลอดจน ฝึกทกัษะ
การเขียนรายงานวชิาการโดยเนน้เน้ือหาทางดา้นธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 271 
 The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic 
references and to practice report writing skills with the emphasis on business contexts. 
 
ภอธ. 471 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 4 3 (3-0-6) 
LEB 471 Communicative Thai in Business 4  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ภอธ. 371  
 หลกัการเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร และฝึกทกัษะการเขียนบนัทึก การเขียนจดหมาย การเขียน
รายงาน การประชุม โดยเนน้เน้ือหาเชิงธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of LEB 371 
 The methodology of communicative writing in an organization: the practice of writing notes, letters 
and meeting reports with the emphasis on business contexts. 
 
วชิาเลือก 
(ในสาขา) 
อธ. 316 การส่ือสารดิจิตอลในโลกธุรกิจ  3 (3-0-6) 

EB 316 Digital Communication in the Business World 

ศึกษาทฤษฏี แนวปฏิบติั แนวโนม้ดา้นการส่ือสารแบบดิจิตอล และการประยกุตใ์ชใ้นบริบทธุรกิจ พลงั
และอิทธิพลของส่ือสารมวลชน บทบรรยาย ขนบวรรณกรรม สัมพนัธบท และการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ สัญศาสตร์ 
การโฆษณา ส่ือสังคม มาตรฐานการส่ือสารและพฤติกรรมเชิงเทคโนโลย ีและ ฐานงานส่ือดิจิตอล 
                  Examination of digital communication theories, practices, and trends, and their application in the 
business context. Mass media power and influence, narratives, conventions, intertextuality and transmedia 
storytelling, semiotics, advertising, social media, technology-based behaviors and communication protocols, 
and digital media platforms. 
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อธ. 317 การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์      3 (3-0-6) 
EB 317 Communication in Public Relations     

แนวคิดดา้นการประชาสัมพนัธ์ จุดเร่ิมตน้และบทบาทของการประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมของอาชีพการ
ประชาสัมพนัธ์ ประมวลจรรยาบรรณ และความส าคญัท่ีมากข้ึนของการประชาสัมพนัธ์ในภาคเอกชน รวมถึง
ระเบียบวธีิวจิยัการประชาสัมพนัธ์ การจดัเตรียมวสัดุงานประชาสัมพนัธ์ และการใชส่ื้อท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุม
ไม่ได ้

              Concepts of public relations, the origin and role of public relations, activities of public relations 
professionals, their code of ethics, and the growing importance of public relations in the private sector, 
including methods of public relations research, preparation of public relations materials, and the use of 
controlled and uncontrolled media. 
 

อธ. 356 การแปลภาษาองักฤษธุรกิจ 1       3 (3-0-6) 
EB 356 Translation in Business English 1    

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.211 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

ทกัษะและภาษาองักฤษธุรกิจท่ีส าคญั การแปลรายงานการประชุมธุรกิจ การประชุมทางโทรศพัท ์
รายงานธุรกิจ การต่อรองและการน าเสนอดว้ยค าศพัทธุ์รกิจท่ีเหมาะสม 
Prerequisite: Have earned credits of EB 211 Analysis of the English Structure or approved by the Program 
              Essential business English language and skills. Translation of business meetings, telephone 
conferences, reports, negotiations and presentations with the proper business vocabulary. 
 
อธ. 416 การส่ือสารเพื่อการจดัการการขนส่งและโลจิสติกส์    3 (3-0-6) 
EB 416 Communication in Logistics and Transportation Management  
 การส ารวจการเคล่ือนท่ีของสินคา้จากผูป้้อนวตัถุดิบไปยงัผูผ้ลิต และการเคล่ือนท่ีของผลิตภณัฑ ์       
ส าเร็จและบริการไปยงัผูบ้ริโภคปลายทาง ระบบโลจิสติกส์ธุรกิจเบ้ืองตน้ กลยทุธ์และการวางแผนโลจิสติกส์ 
ผลิตภณัฑท์างโลจิสติกส์ ผูใ้หบ้ริการทางโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3 และ 4 การจดัซ้ือและการบริการลูกคา้ ประเภท
ของการขนส่ง การบริการขนส่งแบบผสมผสาน ราคา และค าศพัทด์า้นธุรกิจการขนส่ง 
            Survey of the movement of commodities from the supplier to the manufacturer and the movement of 
finished products and services to the end consumer. Introduction to business logistics; logistics strategy and 
planning; logistics product; third and fourth party logistics providers; customer services and procurement; 
various transportation modes, intermodal services, pricing, and other shipping terms. 
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อธ. 417 การส่ือสารเพื่อการจดัการตราสินคา้     3 (3-0-6) 
EB 417 Communication in Brand Management  
 แนวคิดและปรัชญาของการจดัการตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจและการตลาดเชิง กล
ยทุธ์ การออกแบบ การพฒันา และการด าเนินงานตามกลยทุธ์ตราสินคา้ การวดัผลและการตีความ ผลการ
ด าเนินงานของตราสินคา้ การสร้างการเติบโตและการรักษาคุณค่าตราสินคา้ไวอ้ยา่งย ัง่ยนื  
           Concepts and philosophy of brand management in strategic marketing and decision-making process. 
Designing, developing, and implementing a brand strategy. Measuring and interpreting brand performance; 
growing and sustaining brand equity. 
 

อธ. 418 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 
EB 418 Seminar in Business Issues 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ. 221 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 
(รายวชิาน้ียงัอาจเป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนและตอ้งการหารายวชิา
ท่ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้เน่ืองจากการหารายวชิาท่ีจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ส าหรับนกัศึกษา
แลกเปล่ียนบางรายเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก) (ส่งเสริมคุณสมบติัตามแนว ”GREATS” คือ Global Mindset: ทนัโลก 
ทนัสังคม Responsibility: ส านึกรับผดิชอบอยา่งย ัง่ยนื Eloquence: ส่ือสารอยา่งสร้างสรรคแ์ละทรงพลงั 
Aesthetic Appreciation: มีสุนทรียะในหวัใจ Team Leader: เป็นผูน้ าท างานเป็นทีม Spirit of Thammasat: มีจิต
วญิญาณธรรมศาสตร์)             
 การสัมมนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมยัเก่ียวกบั 
สภาพแวดลอ้ม ทางธุรกิจระหวา่งประเทศความเขา้ใจและการวเิคราะห์อยา่งถ่องแทต่้อประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอ 
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
Prerequisite: Have earned credits of EB 221 Business English Reading, or approved by the Program 
(This course can also be useful for those students who have been on a student exchange program and look for 
courses to transfer credits as it would be difficult for some students to find course that is transferable after 
they finish their student exchange program.) (Contributing to TU GREATS: Global mindset, Responsibility, 
Eloquence, Aesthetic Appreciation, Spirit of Thammasat) 
             Seminars, discussion and analysis of significant contemporary controversial issues in the international 
business environment. Critical understanding and analysis of the issues presented in the seminars of their peers. 
 

อธ. 419 ประเด็นเฉพาะทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 
EB 419 Selected Topics in Business 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ. 243 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

การศึกษาและการอภิปรายประเด็นและปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบนั 
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Prerequisite: Have earned credits of EB 243 Business Presentations and Meeting or approved by the Program 
              Investigation and discussion of selected contemporary business issues and topics. 
 
อธ.446 การส่ือสารในการเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้    3 (3-0-6) 
EB 446 Communication in Negotiations and Conflict Management  

ทกัษะการเจรจาต่อรองและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทท่ีมีคนหลากหลายสัญชาติซ่ึงรวมไปถึง
หลกัการจดัการการเปล่ียนแปลงในฐานะบุคคลท่ีหน่ึงและบุคคลท่ีสามซ่ึงประกอบไปดว้ย การตดัสินช้ีขาด การ
ไกล่เกล่ีย และการจดัการขอ้พิพาท 
              Negotiation skills and theories within a multinational employment context; including principles of 
change management as a first party and as a third party, comprising of arbitration, mediation, and dispute 
management. 
 
อธ. 447 การส่ือสารในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ    3 (3-0-6) 
EB 447 Communication in Tourism and Hospitality Industry  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้อธ.321 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

แนวคิดเบ้ืองตน้ ปัญหา และทฤษฎีการท่องเท่ียวและการบริการในฐานะท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจหลกัตวัหน่ึงของประเทศไทย ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการการเดินทางเพื่อการใชง้านในธุรกิจ
จริงตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่ง การท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบจากอุตสหากรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ินและสถานท่ี ส าคญัทางประวติัศาสตร์ต่างๆ 
Prerequisite: Have earned credits of EB 321 Readings in Arts and Culture or approved by the Program            
            Basic concepts, challenges, and theories of tourism and hospitality as one of Thailand’s major 
economic drivers. Topics related to the overall travel experience, from the actual business development to 
essential interactions between tourism as an industry and its impacts on local communities and historic places. 

 
อธ. 448 การส่ือสารในธุรกิจการบิน       3 (3-0-6) 
EB 448 Communication in Airline Business  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดอ้ธ. 221 และ อธ. 242 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 
 ทกัษะการจดัการธุรกิจ เทคนิค ความปลอดภยั กฎระเบียบ และการจดัการองคก์รในบริบทธุรกิจการบิน 
Prerequisite: Have earned credits of EB 221 Business English Reading, EB 242 Business English Listening 
and Speaking, or approved by the Program 
          Organizational, regulatory, safety, technical and business management skills within the aviation 
business context 
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อธ. 456 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2       3 (3-0-6) 
EB 456 Translation in Business English 2  
รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบไดอ้ธ. 356 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ทั้งในรูปแบบ เอกสารต่างๆ การประชุมวชิาการ 
การประชุม และการน าเสนอผลงาน 
Prerequisite: Have earned credits of EB 356 Translation in Business English 1, or approved by the Program 
               Translation of more complex business English in any of its forms: documents, conferences, meetings 
or presentations. 
อธ. 457 การแปลสัญญาทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
EB 457 Translating Business Contracts  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดอ้ธ. 356, หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 

เทคนิคการแปลภาษากฎหมาย ส านวนทางกฎหมายและความหมายของสัญญาทางธุรกิจเพื่อสร้าง
พื้นฐานใหก้บัผูเ้รียนดา้นการแปลและการจดัการสัญญาทางธุรกิจ 
Prerequisite: Have earned credits of EB 356 Translation in Business English 1, or approved by the Program 
                Techniques for legal translation. Legal expressions and semantic of business contracts to build up 
the students' fundamentals for contract management and translation. 
 
อธ. 476 การคน้ควา้อิสระ        3 (3-0-6) 
EB 476 Independent Study   
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดอ้ธ. 221 หรือไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 
(รายวชิาน้ียงัอาจเป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนและตอ้งการหารายวชิา
ท่ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้เน่ืองจากการหารายวชิาท่ีจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดส้ าหรับนกัศึกษา
แลกเปล่ียนบางรายเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก) 

เทคนิคการวิจยัเบ้ืองตน้เพื่อการท าคน้ควา้เก่ียวกบัปัญหาทางธุรกิจต่างๆผูเ้รียนตอ้งส่งรายงานวจิยั
ภาษาองักฤษ และหวัขอ้รายงานตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากโครงการ 
Prerequisite: Have earned credits of EB 221 Business English Reading or approved by the Program 
(This course can also be useful for those students who have been on a student exchange program and look for 
courses to transfer credits as it would be difficult for some students to find course that is transferable after 
they finish their student exchange program.) 
               Basic research techniques to develop a research on any business issue. Students are required to 
submit an English written report. Its topic has to be approved by the program. 
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หรือ 
เลือกจาก รายวชิาเลือกนอกสาขา (หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 2 วชิานี)้ 
วอจ. 316 จีนโพน้ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้     3 (3-0-6) 
IAC 316 The Overseas Chinese in Southeast Asia  
 ชุมชนจีนโพน้ทะเลต่างๆ ในอาเซียน ความเป็นจีน ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
และเครือข่ายทุนขา้มชาติและธุรกิจจีนโพน้ทะเล  
 A survey of life and experience in various Chinese communities in ASEAN to examine the meanings 
of Chineseness, within the political, social, economic and cultural contexts of this region; the transnational 
network of overseas Chinese capital and enterprise. 
 
วอจ. 446 กลยทุธ์ทางธุรกิจระหวา่งจีนกบัอาเซียน     3 (3-0-6) 
IAC 446 Sino-ASEAN Business in Strategies  
 กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการด าเนินกลยทุธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ี

ตอบสนองต่อจีน  

 Business strategies implemental by China and ASEAN counterpart 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 
  วชิา อธ. 361 การฝึกงาน 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1  สามารถใชค้วามรู้ภาษาองักฤษท่ีศึกษาและฝึกปฏิบติัในหลกัสูตรไปปฏิบติังานดา้นต่างๆ ท่ีใช้
ภาษาองักฤษ ในหน่วยงานทั้งของภาคเอกชนและของรัฐบาล 
  4.1.2  มีประสบการณ์ในการท างาน โดยใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง เพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงานเม่ือจบการศึกษา 
  4.1.3  มีวนิยั จริยธรรม และคุณธรรมในการประกอบอาชีพต่างๆ 
  4.1.4  มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 3 หรือ ไดรั้บอนุมติัจากโครงการฯ 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษาของภาคฤดูร้อนโดยตอ้งปฏิบติังานและ/หรือการศึกษาอบรม ไม่นอ้ย
กวา่ 240-300 ชัว่โมง   
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

วชิา อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ 
วชิา อธ. 472 การศึกษาอิสระ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาเรียนวชิาการคน้ควา้อิสระ เป็นวชิาท่ีใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาประเด็น

ปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารดา้นธุรกิจหรือประเด็น ปัญหาเฉพาะทางธุรกิจท่ีนกัศึกษาสนใจ  
โดยใชว้ธีิระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพและการควบคุม งานวจิยัโดยอาจารยผ์ูส้อน  นกัศึกษาท างาน
วจิยัเป็นกลุ่ม 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั สามารถท าวจิยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหา

ดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารดา้นธุรกิจ หรือประเด็นปัญหาเฉพาะทางดา้นธุรกิจ และสามารถเขียน
ผลงานวจิยัเป็นภาษาองักฤษได ้

5.3  ช่วงเวลา 
อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
อธ. 476 การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
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5.4  จ านวนหน่วยกติ 
 อธ. 471 การท าวจิยัทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 อธ. 476 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 ผูส้อนบรรยายใหค้วามรู้นกัศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั การวางแผนงานวจิยั การวเิคราะห์ 

ผลขอ้มูล การเขียนผลงานวิจยั  
5.5.2 ผูส้อนใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ การวางแผนงาน การเก็บขอ้มูลงานวจิยั และการ 

ประเมินผล นอกหอ้งเรียน 
   5.5.3 นกัศึกษาน าเสนอผลงานปากเปล่าต่อหนา้อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยก์รรมการโครงการฯเพื่อ 

รับขอ้เสนอแนะ และประเมินผล 
5.5.4 นกัศึกษาส่งรูปเล่มงานวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์เพื่อรับขอ้เสนอแนะ และประเมินผล 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดหวัขอ้และเกณฑก์ารประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยก าหนด 

เกณฑ/์ มาตรฐาน การประเมินผลรายวชิา 
5.6.2 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
5.6.3 ผูเ้รียนน าเสนอผลการศึกษาวจิยัและรับการประเมินโดยผูส้อนและไดรั้บขอ้เสนอแนะจาก 

กรรมการประจ าโครงการฯ ซ่ึงเขา้ร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
5.6.4 ผูส้อนของโครงการฯ ทุกคนเขา้ฟังการน าเสนอผลงานวจิยัของผูเ้รียน 
5.6.5 ผูส้อนประเมินรูปเล่มงานวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้หลงัจากท่ีนกัศึกษาได้

แกไ้ขงานวจิยัตามขอ้เสนอแนะของผูส้อนและกรรมการประจ าโครงการฯ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 2561   
 1.2การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

1.3 การวดัผลการศึกษาวชิา อธ.361 การฝึกงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้ และระดบั U 
(ยงัใชไ้ม่ได)้ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1   คณะกรรมการบริหารโครงการฯเป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  2.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการใหค้ะแนน 
       2.1.3   คณะกรรมการตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดวธีิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยเนน้การส ารวจสัมฤทธิผลของการ 
ประกอบอาชีพของบณัฑิต เร่ิมจากรุ่นแรกท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรในปี 2559 และน าผลส ารวจท่ีได ้มา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลกัสูตร การ
ส ารวจอาจด าเนินการโดยวธีิดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1.  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาจากโครงการฯ โดยดูจาก
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิต ในการท างาน
และประกอบอาชีพ 
2.  สอบถามความเห็นจากนายจา้ง โดยการสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
ในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาจากโครงการฯ และเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
3.  การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในดา้นความพร้อมและความรู้จาก 
เน้ือหาวชิาท่ีเรียนทั้งวชิาบงัคบัในหลกัสูตรและวชิาบงัคบันอกหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการประกอบ 
อาชีพและการศึกษาต่อของบณัฑิต และเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่141 หน่วยกิต 
3.2 ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3.3 ไดค้่าระดบั S (ใชไ้ด)้ ในรายวชิา อธ.361 การฝึกงาน 
3.4 ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด 
4.    การศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญาในสาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 

นกัศึกษาผูใ้ดไดศึ้กษารายวชิาต่างๆตามหลกัสูตรในสาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ไม่นอ้ยกวา่ 96 หน่วยกิต และไดค้่าเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 มีสิทธิไดรั้บอนุปริญญา
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 4.2 ไดศึ้กษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามหลกัสูตร รวม 30 หน่วยกิต 

   4.3 ไดศึ้กษาวชิาเฉพาะของสาขาวชิา การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) ไม่นอ้ย
กวา่ 63 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

  4.3.1 วชิาบงัคบัในสาขาไม่นอ้ยกวา่ 39 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
อธ.211 อธ.212 อธ.221 อธ.231 อธ.232 อธ.241 อธ.242 อธ.243 อธ.311 อธ.312 อธ.321 อธ.331อธ.332 อธ.361 
อธ.411 อธ.471 

4.3.2 วชิาบงัคบัภาษาท่ี 3 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาภาษา ดงัต่อไปน้ี 
ภอธ. 111, ภอธ. 211, ภอธ. 311, ภอธ. 411 หรือ 
ภอธ. 121, ภอธ. 221, ภอธ. 321, ภอธ. 421 หรือ 
ภอธ. 131, ภอธ. 231, ภอธ. 331, ภอธ. 431 หรือ 
ภอธ. 141, ภอธ. 241, ภอธ. 341, ภอธ. 441 หรือ 
ภอธ. 151, ภอธ. 251, ภอธ. 351, ภอธ. 451 หรือ 
ภอธ. 161, ภอธ. 261, ภอธ. 361, ภอธ. 461 หรือ 
ภอธ. 171, ภอธ. 271, ภอธ. 371, ภอธ. 471 

4.3.3 วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
อธ. 316, อธ. 317, อธ. 356, อธ. 416, อธ. 417, อธ. 418, อธ. 419, อธ. 446, อธ. 447, อธ. 448, อธ. 456, อธ. 457, 
อธ. 476 หรือ วอจ. 316, วอจ. 446 

  4.3.4 วชิาบงัคบันอกสาขาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต จากวชิาดงัต่อไปน้ี 
พบ. 201, บช. 201, ทม. 211, กผ. 211, ศ. 210, ทม. 201, กต. 201, กง. 201, บป. 201 
 4.4 ไดศึ้กษาวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 
 


