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(นักศึกษารหัส 60) 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ค าอธิบายรายวชิา  
  001-101  อาเซียนศึกษา  3 (2-2-5) 

  ASEAN Studies   
  ประวติัและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก 
การปรับและเตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

  History and evolution of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN 
charters; three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation 
towards ASEAN  

 
 874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั   3 (3-0-6)  
  Law Relating to Occupations and Everyday Life 
  หลกัส าคญัของกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ี
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ กฎหมาย
เก่ียวกบัสาธารณะสุขและความรับผิดชอบทางการแพทย ์กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

  Principles of law; enforcement and compliance with law; laws relating to citizenship: 
public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; basic knowledge of judicial 
procedure; laws related to employment e.g.labor law and business law; laws related to public health 
and medical liability; information and technology law; intellectual property law; environmental 
law; laws related to ASEAN 

  
 941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                3 (3-0-6) 
  Thai for Communication 
  หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่าน

และเขียน การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวน
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ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึง
ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   

  Principles of the Thai language for communication; communicative skills: listening, 
speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; selection of words; register and styles in daily-life and workplace communication; public 
speaking; reading for value and attitude understanding; summarizing skills; official and business 
correspondence 

 941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความ

ส าคญั การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้น
ค าศพัท ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  

  Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life 
communication; listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; 
grammar usage; development of vocabulary and language functions necessary for communication 

 
 941-113    การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 
  ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์ การเขียนระดบั
ประโยคและยอ่หนา้สั้นๆ    

  Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and 
details; developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; 
sentence and paragraph writing 

 
 941-114    เสริมทักษะการฟังภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
  Consolidating Listening Skills in English 
  การฝึกทกัษะดา้นการฟัง เนน้การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและรายละเอียดท่ีส าคญั การฟัง

และการอนุมาน การฟังในชีวิตจริง โฆษณาทางทีวี เสียงในฟิลม์จากภาพยนตร์ ข่าวย่อ และแนะน า
การฟังเชิงวิชาการ 

  Practice in listening skills with an emphasis on listening for main points and important 
details; listening and making inferences; listening in real life; TV commercials; soundtracks from 
movies; news in brief, as well as introducing academic listening 
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 941-115    การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 3 (3-0-6) 
  English Reading in Business Contexts 
  ทกัษะการอ่านเชิงธุรกิจ การอ่านจดหมาย จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โฆษณา บนัทึกภายใน

องคก์ร ใบสัง่สินคา้ ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ การอ่านข่าวธุรกิจ 
  Reading skills in business contexts; reading letters, electronic mails, advertisements, 

office memoranda, orders, announcements, diagrams, charts and graphs; reading business news 
 
 941-117  การฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 

English Listening and Pronunciation           
การฝึกทกัษะการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษโดยผ่านส่ือหลายแบบ การรับรู้เสียง

และจงัหวะหรือท านองเสียงในการพูด การออกเสียงทั้งรูปแบบองักฤษและอเมริกนั การออกเสียง
เนน้และการออกเสียงสูงต ่า  

Practice in listening and pronunciation using multimedia; perception of sounds, rhythm, 
stress and intonation patterns;  and British and American English pronunciation 

 
941-118  ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 

Fundamental English Grammar       
ส่วนประกอบของประโยค ประเภทของวลี อนุประโยค และประโยค หลกัไวยากรณ์ 

ไดแ้ก่ ค าน าหนา้นาม การใชค้  ากริยาใหส้อดคลอ้งกบัประธาน และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
  The elements of sentence structures; types of phrases, clauses, and sentences; 

grammatical rules, including article usage, subject-verb agreement, and punctuation 
 
 941-119  การพฒันาทักษะการพูดภาษาองักฤษทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

Activating Speaking Skills in Business English        
การฝึกสนทนาและส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การใชส้ านวน การตอบค าถาม และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้และการกล่าวสรุปสั้นๆเป็นภาษาองักฤษ 
Development of and practice using conversation and communication skills in different 

situations; use of idiomatic expressions; answering questions and expressing ideas on given topics; 
and giving short speeches 

 
 941-210    การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ 3 (3-0-6)  
  English Writing for Business Communication 
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  การฝึกฝนและการพฒันาทักษะการเขียนท่ีมีรูปแบบและจุดประสงค์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ส่ือสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่าง  ๆ 

  Practice and development of various types of writing skill for business communication: 
correspondence, minutes of meeting, filling out forms 

 
 941-216    การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
  English Conversation for Daily Communication 
  การฝึกฝนและพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การ

แนะน าตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
  Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions 

such as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentations, and talking at 
the meeting 

 
 941-217    การพฒันาการอ่าน                3 (3-0-6) 
  Reading Development 
  การฝึกฝนทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านขอ้เขียนประเภทต่างๆ 
  Practice in general reading skills and practice in types of essays reading    
 
 941-218    ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ               3 (3-0-6)  
  English for Business 
  ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การใชภ้าษาใน

การถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบังาน การตอ้นรับและการน าสนทนาแขกในวงการธุรกิจ การพูดคุย
โทรศพัท์ การนัดหมาย การอธิบายสินคา้ การเยี่ยมชมสถานท่ีท างาน การเสนอรายงานธุรกิจ การ
เจรจาและการต่อรองทางธุรกิจ  

  Use of four English skills: Listening, Speaking, Reading, and Writing; asking questions 
and giving information about work; greeting and business conversation with guests; telephoning; 
making appointments; describing products; visiting workplace; presenting business reports; 
business discussion and negotiations 

 
 941-224    ภาษาจนีพื้นฐาน                3 (3-0-6) 
  Fundamental Chinese  
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  ระบบเสียง ค าศพัท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข ลกัษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และ
โครงสร้างประโยคภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้

  Chinese sound systems, daily vocabularies, numbers, noun classifiers, auxiliary verbs, 
and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills from given 
situations   

 
 941-236  ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน                3 (2-2-5) 
  Fundamental Japanese  
  ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการเขียนอกัษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ 

เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 300 ค า 
  Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters 

writing; approximate to 300 vocabularies 
 
 941-245    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน               3 (3-0-6) 
   Fundamental French 
   หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดใน

ชีวิตประจ าวนั การเขียนค าและประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านขอ้ความสั้นๆ จากส่ือต่าง ๆ 
   Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; 

daily life conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 
 
 941-252    ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental German 
  ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 
  Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 
 
 941-261  การแปลองักฤษ-ไทย 3 (3-0-6) 
  English – Thai Translation  

ประวติัการแปล ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปล หลกัการแปลภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย การแปลงานเขียนประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี การแปลบทความข่าวและรายงานข่าว 
ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการแปล  

Study of the history of translation theories and related concepts on translation; 
principles of English – Thai translation; literary and non-literary translation; translation of news 
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articles and reports; problems encountered in performing translations and possible solutions; and 
translation techniques 

  
 941-262  ความเรียงภาษาองักฤษ                 3 (3-0-6)  
  English Composition         

หลกัในการเขียนอนุเฉทและความเรียง  การเรียบเรียงความคิด กระบวนการเขียนตั้งแต่
การเขียนโครงร่างอย่างง่ายไปจนถึงการเรียบเรียงขอ้ความเป็นอนุเฉทและความเรียง การเขียนเล่า
เร่ือง การเขียนเชิงบรรยาย โครงสร้างทางไวยากรณ์ การเลือกใช้ค า การเช่ือมโยงความคิดและ
เน้ือหาในความเรียง 

The principles of paragraph and essay writing; structuring of ideas; writing processes 
from simple outlining to writing paragraphs and compositions; writing narrations and descriptions; 
grammatical structures; word choices; and coherence and cohesion in essay writing 

 941-264  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม                                              3 (3-0-6) 
  Intercultural Communication   

หลกัการและทฤษฎีส่ือสารขา้มวฒันธรรม บทบาทของวฒันธรรมในการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ กรณีตวัอยา่งเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมและความลม้เหลวดา้นการ
ส่ือสารในบริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรม 

Cross-cultural communication concepts and theories; cultural roles in international 
communication; and case studies of intercultural communication strategies and communicative 
failures in diverse cultural contexts 
 

 941-268  การแปลภาษาไทย-องักฤษ 3 (3-0-6) 
Thai – English Translation                 
หลกัการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การแปลประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและ

บนัเทิงคดี การแปลบทความข่าว และรายงานข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาในการแปล  

The principles of Thai – English translation; performing literary and non-literary 
translations; translation of news articles and reports; problems encountered in performing 
translations and possible solutions; and translation techniques 
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941-269    การฝึกงานทางภาษาองักฤษธุรกจิ                    ไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง 
Job Training in Marketing 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
For third-year students 

  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังาน
จริง 

  Job training relating to maketing for on-the-job experiences in the workplace 
 941-274    ภาษามาลายูพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental Malay 
  ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา

มลายูในระดับตน้ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู ค าศพัท์และส านวนท่ีใช้บ่อย การ
สนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

  Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, 
reading and writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently used vocabulary, 
expressions and conversation in relevant situations for daily life communication 

 
 941-283    ภาษาเกาหลพืี้นฐาน               3 (2-2-5) 
  Fundamental Korean 
  การฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน 

การฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and 

writing; constructing basic sentences; practice of Korean conversation in daily life 
 
 941-290    การอ่านเร่ืองส้ันและนวนิยายภาษาอังกฤษ                      3 (3-0-6) 
  Reading English Short Stories and Novels  
  องค์ประกอบของเร่ืองสั้นและนวนิยาย การวิเคราะห์และการวิจารณ์เร่ืองสั้นและนว

นิยายภาษาองักฤษของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
  Components of short stories and novels; analysis and literary criticism of English short 

stories and novels by well-known authors 
 
 941-291  ภาษาองักฤษผ่านส่ือทันสมยั                 3 (3-0-6) 
  English through Modern Media 
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  การพฒันาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ โดยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์เพ่ือ
การศึกษาและเพ่ือความบนัเทิง นิตยสาร เอกสารแผ่นพบั และโฆษณาในส่ือต่างๆ การน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ การอภิปรายกลุ่ม การโตว้าที  

  Development and practice of English skills through the Internet, TV programs for 
educational and entertainment purposes, magazines, brochures and advertisements; work or project 
presentations; group discussions; debates 

 
 941-292    สัทศาสตร์ภาษาองักฤษพื้นฐาน          
 3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
  เทคนิควิธีการออกเสียง  หน่วยเสียงและการออกเสียงภาษาองักฤษ  การลงเสียงหนกัของ

พยางคใ์นระดบัค าและประโยค การใชล้กัษณะเสียงสูงต ่าในภาษาองักฤษ การใชส้ทัอกัษร 
  Pronunciation techniques; phonemes and pronunciation; word-level and sentence-level 

stress, intonation; use of phonetic transcription 
 
 941-293  การฟังและการบันทึกย่อทางธุรกจิ  3 (3-0-6) 
  Listening and Note-taking in Business   

 การฝึกทกัษะดา้นการฟังข่าว  บทสมัภาษณ์ การพูดและการบรรยายดา้นธุรกิจ  ทกัษะการ
สรุปและการจดบนัทึกยอ่ 

Practice in listening to business-related English news, interviews, talks, and lectures and 
development of business related summarizing and note-taking skills  

 
 941-295  การพฒันาทักษะการเขียนภาษาองักฤษทางธุรกจิ    3 (3-0-6) 

Activiating Writing Skills in Business English       
การพฒันาทกัษะการเขียนท่ีจ าเป็นในระดบัประโยคและย่อหนา้ โครงสร้างประโยค การ

สร้างประโยคและไวยากรณ์ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดค า การใช้ค าเช่ือมความ 
กระบวนการเขียนและการเรียบเรียงการเขียนในระดบัยอ่หนา้ 

Development of and practice in using essential writing skills at the sentence and 
paragraph levels; improving use of sentence structures, sentence formation, grammatical forms, 
punctuation usage, and spelling; using sentence connectors; and studying the writing process and 
paragraph organization 
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941-296  การพฒันาทักษะการอ่านภาษาองักฤษภาษาองักฤษทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
Activating Reading Skills in Business English  
การฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความผ่านการอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ การเพ่ิมพูนค าศพัท ์

การใชก้ลยทุธ์การอ่านเพ่ือจบัใจความ แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างและการใชภ้าษาในบทอ่าน 
Development of and practice in reading comprehension skills through reading various 

types of text; expansion of vocabulary required for text comprehension; use of reading strategies to 
comprehend texts; and an introduction to analysis of structures and language used in different types 
of texts 

 
941-298   การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

English Conversation in the Business Context  
การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ การนัดหมาย การอธิบาย

เก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของธุรกิจ การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในการประชุม การน าเสนอรายงานสินคา้ 

Practicing English conversations in business contexts, including making appointments, 
describing products and features, negotiations and mediations, discussions and expressing ideas in 
meetings, and product report presentations 

 941-299  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น       3 (3-0-6) 
Introduction to Linguistics            
ขอบเขตของภาษาศาสตร์ ธรรมชาติของภาษา แนวคิดหลักด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ 

สทัศาสตร์และระบบเสียง สทัอรรถวิทยา วากยสมัพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์   
The cope of linguistics; the nature of human language; and major linguistic concepts 

including phonetics and phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics 
 

941-315  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ                 3 (3-0-6) 
 English for Tourism and Hospitality  

ค าศพัท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ 
มารยาทในการสนทนาและการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การจ าหน่ายตั๋ว
โดยสาร การส ารองหอ้งพกั การเดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว การ
ตอบขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 

Practice in using common terms and expressions frequently-used in the tourism and 
service industries, correct etiquette and manners for conversations and personal contact, and 
practice using these shills in various working situations, such as ticketing, reserving 
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accommodations, international travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 

941-317  ภาษาองักฤษเพ่ือการเงนิและการธนาคาร     3(3-0-6) 
English for Finance and Banking        
แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะ การฟังการบรรยายและบทสนทนา การสนทนาดา้นการเงิน

และการธนาคาร การอ่านเร่ืองท่ีคดัสรรดา้นการเงินและการธนาคาร การกรอกเอกสาร การเขียน
รายงานการเงิน 

The concepts and common terms related to financial and banking communication; 
practice listening to lectures and dialogues related to finance and banking, discussing financial and 
banking issues, reading selected texts related to finance and banking, and completing forms, as well 
as preparing and writing financial reports 

 
941-318    ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสัมพนัธ์     3 (3-0-6) 

English for Public Relations Professionals     
 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชเ้พ่ือการประชาสัมพนัธ์ การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีใชเ้พ่ือ
การประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การเขียนค าอธิบายใตภ้าพและข่าว การเตรียมจดหมายข่าว ใบปลิว และ
แผน่พบั  

Practice in using terms and expressions commonly used in public relations; in the  
listening, speaking, reading, and writing skills needed for working in public relations; writing 
captions and news releases; and preparing newsletters, leaflets, and brochures 

 
941-362  การอ่านเชิงวพิากษ์ทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
 Critical Reading in the Business Context 

หลกัการอ่านเชิงวิพากษ ์การอ่านบทอ่านทางธุรกิจเชิงวิเคราะห์และอย่างมีวิจารณญาณ 
การประเมินและตีค่าบทอ่าน การอภิปรายและการโตแ้ยง้เก่ียวกบับทอ่านผ่านการเขียนและการ
น าเสนอปากเปล่า 

The principles of critical reading; analytical and critical reading in business-related 
contexts; textual evaluation; discussion and debate of selected texts through written and oral 
presentations 

 
941-369   การอภิปรายเชิงธุรกจิ 3 (3-0-6) 

 Meetings and Business Interactions   
  การใชภ้าษาองักฤษท่ีมุ่งเนน้ดา้นการส่ือสารเป็นส าคญั เพ่ือแสดงความคิดเห็นทั้งใน 
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รูปแบบท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวความคิดตา้นต่างๆ 
วิธีการเสนอขอ้มูล การเขียนวาระการประชุมและบนัทึกการประชุมท่ีเก่ียวกบัการประชุมทางธุรกิจ  

Using English for communication: expressing agreement and disagreement,  
expressing ideas and opinions, passing on information, planning agenda, recording minutes of 
business meetings 

   
941-410     สหกจิศึกษา           9 (0-36-0)  
 Cooperative Education  
  เง่ือนไข :  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการ
สมคัรและคดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
องค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการ 

Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of 
job application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational 
rules; application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional 
knowledge and technology under the supervision of advisors; working at least four months during 
internship and being cooperatively assessed by the Department of Human Resources in the 
workplace 

 
941-411  การเจรจาต่อรองและไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางธุรกจิโดยใช้ภาษาองักฤษ            3 (3-0-6) 
 Business Negotiations and Mediation in English 

กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการด าเนินงานดา้นเจรจาและไกล่เกล่ียความขดัแยง้ในบริบททาง
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกเจรจาโตต้อบโดยใชบ้ทบาทสมมุติส าหรับการสนทนาในประเด็น
ต่างๆ  อาทิ การเจรจาต่อรอง การน าเขา้ส่งออก การร่วมงานกบัชาวต่างชาติ  การจดัการกบัความเห็น
ท่ีแตกต่างและความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์การหาขอ้ยติุกรณีพิพาท   

Effective communication strategies for negotiations and mediations in the business 
context; practice developing and using negotiation and mediation skills through role-plays based on 
realistic business situations related to various topics, such as bargaining, imports and exports, 
working with international co-workers and partners, dealing with differences of opinion and 
conflicts of interests, and dispute resolution 
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941-413  การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ       3 (3-0-6) 

Business English Translation  
 วชิาบังคับเรียนก่อน : 941-261 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย   และ  
             941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 

 Prerequisite: 941-261 English-Thai Translation  and  
             941-268 Thai- English Translation  

หลกัการและการฝึกแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ บนัทึกภายในองคก์ร จดหมายธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ข่าว โฆษณาและ
บนัทึกการประชุมอยา่งสั้น รวมถึง การวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแกไ้ข 

The principles and practice of translating business documents from English into Thai, 
and vice versa, including memos, business letters, product-related information, news, 
advertisements, and short meeting minutes; and an analysis of problems encountered in business 
related translations and discussion of possible solutions 

 
941-414 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน  3 (3-0-6) 

English for Ground and In-flight Attendants 
ศพัท์และส านวนท่ีใช้ในงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด  อ่านและเขียน

เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, 

speaking, reading, and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 

941-416   ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด  3 (3-0-6) 
 English for Sales and Marketing 
 แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะท่ีใชใ้นการขายและการตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา 
การสนทนาดา้นการขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความดา้นการขายและการตลาด 
การเขียนรายงาน 
 The concepts and common terms related to sales and marketing; practice listening to 
sales and marketing related lectures and dialogues, discussing sales and marketing issues, and 
reading selected texts related to sales and marketing 
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941-417   การศึกษาอสิระ 3 (0-9-0) 
 Independent Studies    

หลกัการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การเลือกหัวขอ้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจและการ
ก าหนดปัญหาการวิจยั รูปแบบการวิจยัและสมมุติฐานการวิจยั ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือวิจยั การวิเคราะห์ผลการวิจัย การใชว้ิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิจยั รายงานการวิจยัและน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่า 

Research principles; literature review; topic selection in the field of business English 
and research problem formulation; research design and hypothesizing; population and sampling; 
data collection and research instruments; data analysis; appropriate use of statistical methods; and 
research report and oral presentation 
 
941-419  ภาษาองักฤษส าหรับงานส่ือสารมวลชน      3 (3-0-6) 
 English for Mass Communication            

ฝึกทกัษะการอ่านรายงานข่าว การเขียนหวัขอ้ข่าวและรายงานข่าว การเขียนโฆษณาอย่าง
ง่าย การเตรียมค าถามส าหรับการแถลงข่าว การท าโน้ตย่อจากบทสัมภาษณ์และบทแถลงข่าวของ
ส่ือสารมวลชน 

Practice in skills related to reading news reports; writing headlines and news reports; 
writing simple advertisements; preparing interview questions for press conference; taking notes at 
live conferences and interviews; and making notes from written interviews and press releases 

 
941-461  การส่ือสารส าหรับการจ้างงาน      3 (3-0-6) 
 Communication for Employment       
 ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน  การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการ
สมคัรงาน ไดแ้ก่ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การเขียนประวติัยอ่  การสมัภาษณ์ และการน าเสนองาน 
 Practice in using terms and expressions commonly used in employment and job search 
related communications and practice in the oral and written communication skills required to apply 
for a job, including: reading a job advertisement, filling out a job application form,  writing 
application, cover, and follow-up letters, resume writing, preparing for and having an interview, 
and giving presentations 
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 941-463   ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ                3 (3-0-6)  
 English for International Business and Trade  
ศึกษาศพัท ์ส านวน ตลอดจนภาษาท่ี ใชใ้นงานธุ รกิ จและการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือใหมี้

ความเขา้ใจ และสามารถน าทกัษะทั้งส่ีอนัไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปใชง้านในแวดวงธุรกิ จและ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

Vocabulary and expressions used in international business and trade, development of the 
four English language skills for international business and trade 

 
 941-464  การพูดในที่ชุมชนและการน าเสนอทางธุรกจิ    3 (3-0-6)

 English for Public Speaking and Business Presentations                
 หลกัการพูดในท่ีชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ; การเตรียมการและการเรียบเรียงความคิดและ
ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การฝึกฝนเพ่ือใหเ้กิดความช านาญในการตั้งค าถามและ
ตอบค าถาม อวจันะภาษาประกอบการน าเสนอขอ้มูล  
 Practice in applying the principles of effective public speaking to the preparing and 
structuring of ideas and information to deliver business-related presentations, mastering receiving 
questions from and providing answers to the audience during presentations, and non-verbal 
communication  
 
941-465  การล่าม        3 (3-0-6) 

Interpretation                 
ทฤษฎีดา้นการล่าม หลกัการของการล่ามพูดตามและการล่ามพูดพร้อม การฝึกทกัษะการ

ล่ามพูดตามจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นองักฤษ การฝึกทกัษะการล่ามพูด
พร้อมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดา้นการล่าม 

The theories and principles of consecutive and simultaneous interpretation, practice 
performing consecutive and simultaneous interpretation from English into Thai and Thai into 
English, a discussion of provlems encountered in interpretation and possible solutions   

 
 942-100     กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1 (0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I    

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและ
หรือระหวา่งสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
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Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors  

 
 942-112   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวติ 3 (3-0-6)   
  Aesthetics for Life 
  ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

มนุษยใ์นสงัคมไทยและสงัคมอาเซียน 
  Traditions, ways of livings, arts and cultures that enchanting lifestyles of people in Thai 

and ASEAN communities  
 
  
 942-113  ทักษะการรู้สารสนเทศ           3 (3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
  ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การส่ือสารและเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

  Information resources; information searching; evaluation of information resources; 
analysis and synthesis of information; information laws and ethics; communication and  
dissemination of information in different channels  

 942-120  กอล์ฟ         1 (0-2-1) 
  Golf 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความ

พร้อมร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของ
นกักีฬาและผูอ่ื้น กติกา มารยาท 

  General knowledge about equipment and the golf court; skills of equipment use and 
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the 
competition; the safety of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette 

 942-121  ลลีาศ 1 (0-2-1) 
  Social Dance 
  ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึก

ปฏิบติัเพ่ือสร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
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  Rhythmic movement training; costumes; etiquettes;   songs; development of social 
dance skills   following universal standard 

 
 942-122  เทนนิส 1 (0-2-1) 
  Tennis 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและ

ปฏิบติัตามกฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิด
จากการเล่นเทนนิส 

  General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; 
rules and regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, 
etiquette; warm-ups; knowledge about accidents that may happen while playing tennis  

 
 942-123  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
  Volleyball 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล การ

พฒันาร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการ
แข่งขนั  

  General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; 
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for 
individuals and teams, techniques in competition 

  
 942-124  ฟุตบอล 1 (0-2-1) 
  Soccer 
  ทกัษะเบ้ืองต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายให้

เหมาะสมเพ่ือการเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การ
ปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 

  Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical 
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing 
soccer; first aid for the injured  
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 942-125  แบดมนิตนั           1 (0-2-1) 
  Badminton 
  ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกาย

เพ่ือการเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และ คู่ 
  Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical 

development for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of 
competition for both single and double matches 

 
 942-126  ตะกร้อ             1 (0-2-1) 
  Takraw 
  ความรู้ทัว่ไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิค

และความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บงัคบัและกติกาการ
แข่งขนั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ 

  General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  and 
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for 
being a capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance 

 
 942-127  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
  Table tennis 
  ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้ใน

การเล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและ
การบ ารุงรักษาสุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

  General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table 
tennis playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health 
care; equipment maintenance 

 
 942-128  เปตอง 1 (0-2-1) 
               Petanque 
  ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง 

วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาเปตอง 
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  History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and 
regulations, etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; 
etiquette of players and spectators; equipment maintenance 

 
942-129  บาสเกตบอล 1 (0-2-1) 

  Basketball 
  ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบ้ืองต้น ระเบียบ กติกา 

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้ าใจเป็น
นกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

  History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players 
and spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment 
maintenance 

 
 942-207  จติวทิยาและภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ     3 (3-0-6)  
  Psychology and Wisdom of Living 
  ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์การ

คิด การใชภู้มิปัญญาและจิตวิทยาในการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสงัคมโลกในชีวิตประจ าวนั และการท างาน ด าเนินชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

  Development of psychology; psychological factors that result in different human 
behaviors; ways of thinking; use of wisdom and psychology to cope with upcoming changes in 
Thai society and global level; self-sufficient living ; interpersonal skills for happiness in life based 
on ethics and virtue 

  
  
 942-208  ความเป็นพลเมือง       3 (3-0-6)  
  Citizenship 
  หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การ

ปฏิบติัตามหลกักฏหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
ท่ามกลางความเห็นต่างและพหุวฒันธรรม 

  Basic principles of citizenship; roles and responsibilities of citizens; participation; 
legality and morality; public mind; living in a democratic society where diverse opinions and multi 
cultures exist 
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 942-220  ว่ายน า้ 1 (0-2-1) 
               Swimming 
  ประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการว่ายน ้า ทกัษะ

การว่ายน ้าท่าต่างๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ 
การดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

  History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in 
different styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance 
of equipment and facilities  

 
 942-221  พลศึกษาและนันทนาการ 1 (0-2-1) 
  Physical Education and Recreation 
  ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สังคม เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการ
ในการด ารงชีวิต เกมส์นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

  Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, 
emotional, and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; 
purposes of recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; 
physical exercises and recreation for health 

 
 942-300  การบริหารความมัง่คั่งส่วนบุคคล      3 (3-0-6)  
  Personal Wealth Management 
  แนวคิดพ้ืนฐานการบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล กลยุทธ์การจดัการกบัเงิน การบริหาร

หน้ีส่วนบุคคล การวางแผนการบริโภคและการใชสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม รวมถึงการหารายไดจ้ากการ
ลงทุน 

  Fundamental principles of personal financial management; monetary management 
strategies; personal debt management; planning for consumption and credit; investment income 

 
 942-301  การตดัสินใจและการวางแผนในชีวติประจ าวัน     3 (3-0-6) 
  Decision Making and Planning in Daily Life 
  ความส าคญัและประเภทของการตดัสินใจ การใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ ค่าคาดหวงัเชิง

เงินตรา แขนงการตดัสินใจ การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน และการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการ
ตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั  
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  Significance and types of decision making, use of data for decision making, expected 
monetary values; decision tree; decision under uncertainties; knowledge applications for decision 
making and planning in daily life 

 
 942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวติประจ าวนั      3 (3-0-6) 
  Risk Management in Daily Life 
  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงรอบๆ ตวั กระบวนการจดัการความเส่ียง

ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั การวิเคราะห์ความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั การจดัการความเส่ียงโครงการ 
  Knowledge and understanding in managing risks; daily-risk management procedures; 

analysis of daily risks of life; project risk management 
 

944-122     หลกัเศรษฐศาสตร์      3 (3-0-6)      
 Principles of Economics 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ตน้ทุนการผลิตและฟังก์ชั่นการผลิต  ตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ การค านวณรายไดป้ระชาชาติ  รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of 
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product 
markets; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal 
policy; basic knowledge of international trade and finance  

 
944-204   กฎหมายธุรกจิ                                     3 (3-0-6) 
                  Business Law  
   กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั 
การเลิกกิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้ าประกนั 
ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and 
the Act of Cheques 
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944-400    กฎหมายธุรก ิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
   Laws of International Business Transactions 
   วชิาบังคับก่อน: 946-301ธุรกจิระหว่างประเทศ 
   Prerequisite: 946-301 International Business 

  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อกฎหมายต่อ
ประเทศท่ีด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งอุปสรรคของกฎหมายท่ีมีต่อกาด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศรวมทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญา หลกัจริยธรรมและการใชก้ฎหมายโดยค านึงถึงความมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  General legal aspects related to international business environments, their impacts  
on international business, specific rules and regulations concerning export and import transactions 
include intellectual property right, ethics and using the law with regard to business ethics and social 
responsibility 

  
 946-100    ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ 3 (3-0-6) 

             Introduction to Business 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 

 
 

946-113     การบัญชีการเงิน        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุง
รายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิต
สินคา้ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
 Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record 
process;  adjustment of  accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting 
for merchandising and manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation 
statement; statement of cash flows 
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 946-140  เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology 
  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เครือข่ายสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การ

ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ส่ือสังคมออนไลน์ การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร  

  Modern information technology; information network; information sources; information 
processing; security of information; social media; application of information technology in 
organizations 

 
946-160  หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
   Principles of Marketing  
  ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 
 

  946-203  การตดิต่อส่ือสารทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
  Business Communication 

 วตัถุประสงค์ วิธีการ รูปแบบของการติดต่อส่ือสารในทางธุรกิจ วิธีปฏิบติั การเขียน
จดหมาย การบนัทึกขอ้ความ การเขียนรายงาน การอ่าน การฟัง การสนทนา เทคนิคการสัมภาษณ์ 
การน าเสนอ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 

 Objectives; methodology; forms of business communication; business practice; writing 
letters; note taking; report writing; message reading; listening; conversation; interview techniques; 
presentation; information dissemination; advertising and public relation 

 
 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 

                 Principles of Management 
  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร

สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
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 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management 

    946-260   พฤตกิรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 

   Consumer Behavior 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
   Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer 
purchase behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior; 
individual factors; external factors;  marketing activities influencing consumer behavior 
 
946-262      การจดัการการตลาด       3 (3-0-6) 
   Marketing Management 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค  
   Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
  แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการทางการตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบติัการ การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ 
การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of 
business contexts; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of 
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social 
responsibility  
 

 946-293  หลกัการเงนิเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 Foundation of Finance 
 ทฤษฎีและหลกัการขององคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการเงิน  การอภิปรายผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประยกุตห์ลกัการเงิน ในการด าเนินนโยบายทางธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
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ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั พ้ืนฐานในหลกัการท่ีส าคญัส าหรับการศึกษาต่อในหลกัและทฤษฎี
การเงินขั้นสูงรวมถึงวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Theories and principles on finance disciplines. Discussion of the implementation of the 
knowledge on the discipline toward the business policy, which is based on the best utilization of 
constrained resources. Solid underlying principles to further the knowledge bases on advance 
finance theory and its relevance. 
 
946-300  การจดัการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
          Human Resource Management 
  ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ก าลงัคนการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน
และสวสัดิการ  การสร้างขวญัก าลงัใจ  การประเมินผลการปฏิบตังาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน 
การยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
 Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower 
planning; personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; 
building up motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation; 
punishment; layout; negotiation; labor relations 
 
946-301    ธุรกจิระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 

   International Business  
  หลกัการ วตัถุประสงค ์วิธีด าเนินการธุรกิจระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มทางดา้น 

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของธุรกิจระหวา่งประเทศ และการบริหารจดัการและปัญหาในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิดของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

The study of principles, objectives; international business management; environment of 
economic, social and political factors in business administration as well as business problems, e.g. 
finance, marketing, human resource administration; international business production 

 
 946-405    การบริหารการผลติและการด าเนินการ     3 (3-0-6) 

          Production and Operation Management  
ลกัษณะและความส าคญัของการผลิต     ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิตซ่ึงรวมถึง

ระบบการผลิต การจดัองคก์ารเพ่ือการผลิต การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละก าลงัการผลิต การ
วางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานท่ีตั้ง การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการ
บ ารุงรักษา ระบบการจดัซ้ือ และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ   



 
 

  

 

 

 
 

81 

Characteristics and the importance of production; factors concerning production decision 
including production system; organizing for production; products planning and production capacity 
planning; planning and manufacturing process; location selection; quality and quantity control;  
maintenance system; purchasing system and inventory control system 

  
946-434  การจดัการความเส่ียงองค์กร      3 (3-0-6) 
   Enterprise Risk Management 
   แนวคิดและองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงองคก์ร กระบวนการในการจดัการ
ความเส่ียงองคก์ร ประเภทของความเส่ียงและการระบุความเส่ียง ตวัแบบความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการความเส่ียง การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงใน
ระดบัองคก์รและกรณีศึกษา 
 Concepts and elements of enterprise risk management; enterprise risk management 
process; risk categories and identification; risk modeling; risk assessment; tools and techniques for 
risk management; applications of risk management in enterprise; case studies 

 
 947-101  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3 (3-0-6) 
  Science, Technology, and Society 
  ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม  ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาสงัคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Advancement of science, technology and innovations; social changes; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment, and society; science and 
technology in social development; prevention and solutions to social problems arisen from science 
and technology impacts 

 
 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 3 (3-0-6) 
  Business Statistics I 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชนข์องสถิติ การ
เกบ็รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
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  Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; 
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use of 
statistical package for data and presentation analysis 

 
 947-119  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  3 (3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  การอา้งเหตุผล ตรรกศาสตร์ การคิดดอกเบ้ีย สมการและการหาค าตอบของสมการ ระบบ

สมการเชิงเสน้และการประยกุต ์การเขียนกราฟของสมการพหุนาม การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Argumentation; logic; interest computation; equation and equation solving; linear 

equation system and application; and graphs of polynomial equation and, day to day life application   
 

948-400    การจดัการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า     3 (3-0-6) 
  Export and Import Management 
 การจดัการภายในองคก์ารเก่ียวกบัการส่งออกและน าเขา้ การพฒันาการคา้กบัต่างชาติ 
กระบวนการและวิธีการส่งออกและน าเขา้ ระเบียบ พิธีศุลกากร หนา้ท่ีและกิจกรรมของหน่วยงาน 
บริการ 
 Export and import management in organization. Development of international trade. 
Process and method of export and import, regulations, customs duty, functions and activities of 
service division 

              
 948-401    กลยุทธ์ส าหรับธุรกจิระหว่างประเทศ        3 (3-0-6)  

 Strategies  for International  Business 
 วชิาบังคับก่อน: 946-301 ธุรกจิระหว่างประเทศ 
 Prerequisite: 946-301 International Business  
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิควิธีการท่ีบรรษทัขา้มชาติน ามาประยุกต์ใชท้ั้งการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์   การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัในระดับนานาชาติ การควบคุมและการ
ประเมินกลยทุธ์ โดยเนน้การศึกษาเฉพาะกรณี 
 Various aspects of strategic management processes, techniques, planning, 
implementation, control and evaluation, analysis and formulation of strategies in various situations, 
case study 
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948-443  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ืองานทางธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Business Software Applications     
 ความรู้พ้ืนฐานในการประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์และระดบัทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ 

รูปแบบเอกสารทางธุรกิจและการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานธุรกิจ ไดแ้ก่ การประมวลผลค า การน าเสนอ
งาน ตารางค านวณ และการรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การสร้างฐานขอ้มูลทางธุรกิจเบ้ืองตน้ และ
การบูรณาการและการฝึกปฏิบติัการใชซ้อฟตแ์วร์ส าหรับงานทางธุรกิจ 
            Study of the fundamental knowledge and skills required to use common business related 
computer software applications and programs including: business document formats and  word 
processing, electronic presentation, spreadsheet, and electronic mail (e-mail) applications and 
programs; developing and implementing databases for small businesses; and business software 
integration and use 
 
948-462  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่  3 (3-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation  
 แนวคิดเก่ียวกับผู ้ประกอบการ ลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการพัฒนา      
ความเป็นผูป้ระกอบการ ทศันคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จ ทกัษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจยัทางการตลาด ขั้นตอนการเร่ิมธุรกิจใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ 
การหาแหล่งเงินทุน กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั   
การด าเนินธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship 
development; attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; 
skills and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities 
analysis, marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new 
business legal issues; problems and risks in business operation 

 
948-463    ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Distribution Channel 
  วชิาบังคับก่อน: 946-301 ธุรกจิระหว่างประเทศ 
 Prerequisite: 946-301 International Business 
  ความส าคญัและการออกแบบช่องทางการกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ การจดัการ
ช่องทางการกระจายสินคา้ขา้มวฒันธรรม ประเด็นทางผลิตภณัฑ ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด 
ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกบัการออกแบบและการจดัการช่องทางการกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
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  Importance and design of international distribution channel. Cross-cultural management 
of distribution channel. Product, pricing, and promotion issues including other factors affecting 
design and management of international distribution channel 

  
 996-110  ตรังศึกษา             3 (3-0-6)   
  Trang Study       
  สภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดัตรังและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์
และการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต  

  Trang province and neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, 
culture and architecture; local wisdom and community lifestyle that reflect the identity and lives of 
people; trends in urban development  

 
 996-120  การรับรู้สุนทรียศาสตร์       3 (3-0-6) 
  Art Appreciation    
  ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทศันศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทศันศิลป์ ใน

ประเด็นของประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัการ
ร าลึก ระดบัความคุน้เคย และระดบัความซาบซ้ึง 

  Aesthetic sciences of all forms of art: visual art, audio art and audio-visual art; history 
of arts; origin of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels  

 
 996-121  ความซาบซ้ึงทางดนตรี 3 (3-0-6) 
  Music Appreciation      
  การรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ประวติั แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และ

รับฟังอย่างมีความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ 
และเวิร์ดมิวสิค เป็นตน้  

  Appreciation and perception  of history, theme, emotion of music genres;  happily 
listening of different types of music:Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, 
progressive rock, new age, and word music 
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 996-130  ส่ิงแวดล้อมภาคใต้           3 (3-0-6) 
  Environment in the South 
  นิยาม ประเภท ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้ 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม คุณลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบและการจดัการ
อยา่งย ัง่ยืน 

  Definitions, types, significance and relations  of environment focusing on ones in 
southern areas; environmental factors; characteristics of natural resources;  environmental  
problems; impacts and  sustainable management 

 
 996-131     การรับรู้ธรรมชาต ิ              3 (2-2-5)  
  Perception of Nature        
  เรียนรู้ สัมผสัและเคารพธรรมชาติ การจ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตวั การอ่านแผนท่ี การใชเ้ข็มทิศ 
อุปกรณ์น าทาง  

  Knowledge and respect of nature; classification of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trail; preparation; map reading; compass and navigation equipment   


