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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
941-100   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6)  
 Thai for Communication 
  หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน 
การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียน
เพ่ือการสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   
  Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills-
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading 
for value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence 
 
941-112   การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
 การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั 
การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์และส านวน
ภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  
  Co-requisite: 941-113 Fundamental English Reading and Writing 
 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 
 รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน  



 
 

  

 การฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์ การใชไ้วยากรณ์ การเขียนระดบัประโยค
และยอ่หนา้สั้นๆ 
 Co-requisite: 941-112 Fundamental English Listening and Speaking 
 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 
 
941-116  ไวยากรณ์และการน าไปใช้เชิงธุรกจิ 1 3 (3-0-6) 
             Business Grammar and Use I 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยคภาษาองักฤษในเชิงธุรกิจ การใชไ้วยากรณ์ในการโตต้อบทางธุรกิจ 
 Basic English sentence structures in business contexts; grammar usage in business 
correspondence 
 
941-212     การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 1   3 (3-0-6) 
  Business English Reading I 
  ทกัษะการอ่านเชิงธุรกิจในระดบัพ้ืนฐานถึงปานกลาง การอ่านจดหมาย จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ 
โฆษณา บนัทึกภายในองคก์ร ใบสัง่สินคา้ ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ   
             Basic to intermediate reading skills; reading selections from a variety of sources: letters, 
electronic mails, advertisements, office memoranda, orders, announcements, diagrams, charts and graphs 
 
941-219     การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 1       3 (3-0-6) 
 Business English Conversation I 
 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจในบริบททางธุรกิจต่างๆ การนดัหมาย  การน าชมสถานท่ีท างาน การ
เจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของธุรกิจ 
 English conversations in business contexts: making appointments, workplace visit, negotiation 
and mediation; describing products and business features 
 
941-260     การเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1  3 (3-0-6) 
                  Business English Writing I 
 ทฤษฎีและหลกัเกณฑใ์นการเขียนทางธุรกิจ อกัษรยอ่ทางธุรกิจ ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชบ่้อยในธุรกิจ  
บนัทึกขอ้ความ การจดบนัทึก การเขียนรายงานทางธุรกิจ และรายงานสรุป การเขียนเอกสารเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ วาระการประชุมและรายงานการประชุม 



 
 

  

 Theories and principles in business-related writing: business abbreviations, common terms and 
expressions; memoranda; note-taking; writing business and summary reports; writing for public relations, 
agendas and minutes 
941-261     การแปลภาษาองักฤษ-ไทย                                                              3 (3-0-6)
 English-Thai Translation 
 หลกัการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย การฝึกการแปลองักฤษเป็นไทย ในระดบัประโยค  
ขอ้ความและอนุเฉทการใชพ้จนานุกรมเพ่ือการแปล 
 Fundamentals of English-Thai translation; practice in translating from English into Thai at 
sentence, discourse and paragraph levels; use of dictionaries for translation purposes 
 
941-262     การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)  
 English Composition I  
 หลกัในการเขียนอนุเฉทและความเรียง  กระบวนการเขียน ตั้งแต่การเขียนโครงร่างอยา่งง่ายไป
จนถึงการเรียบเรียงขอ้ความเป็นอนุเฉทและความเรียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ การเช่ือมโยงความคิดท่ี
เหมาะสม การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง 
 Principles of paragraph and essay writing; writing processes from simple outlining to paragraphs 
and compositions; grammatical structures; coherence;  punctuation usage  
 
941-263     ไวยากรณ์และการน าไปใช้เชิงธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
  Business Grammar and Use II  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 941-116 ไวยากรณ์และการน าไปใช้เชิงธุรกจิ 1 
 โครงสร้างของประโยคความรวมและประโยคความซอ้นในภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ การใชไ้วยากรณ์
ในจดหมายธุรกิจและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 Prerequisite: 941-116 Business Grammar and Use I  
 Compound and complex sentence structures in business contexts; grammar usage in business 
letters and electronic media 
 
941-264      การส่ือสารข้ามวฒันธรรมทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Cross Cultural Communication in Business       
 ลกัษณะและปัญหาของการส่ือสารทางธุรกิจระหวา่งบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นภาษาและ
วฒันธรรม อิทธิพลของความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการส่ือสารทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ปัญหาของการส่ือสารทางธุรกิจ การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้



 
 

  

 Nature and problems in business communication resulting from individual differences in 
languages and cultures; language and cultural influences on business communication; analysis of  
miscommunication in business; cross cultural communication in ASEAN communities 
 
941-265 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิการโรงแรม 3 (3-0-6) 
 English for Hotel Business      
 การฝึกภาษาองักฤษดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ี
พกั  การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก  การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจ
การโรงแรม  การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
 Practice of English vocabulary and expressions for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem solving in various situations; filling in relevant 
forms; writing advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-266     การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 2  3 (3-0-6) 
 Business English Reading II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 941-212  การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1 
 การอ่านเชิงธุรกิจในระดบัสูง การอ่านโฆษณา บทความ รายงาน ข่าว การวิเคราะห์และการสรุป
ขอ้มูล 
 Prerequisite: 941-212  Business English Reading I 
 Advanced reading skills; reading selections from a variety of sources: advertisements, articles, 
reports, news stories; information analysis and summarizing 
 
941-267     การเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 2  3 (3-0-6)            
 Business English Writing II  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 941-260 การเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ 1   
 หลกัการการเขียนจดหมายโตต้อบทางธุรกิจ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายสอบถามขอ้มูล
ข่าวสาร จดหมายร้องเรียนและการตอบจดหมายร้องเรียน  จดหมายเก่ียวกบัเครดิต สถานภาพและการอา้งอิง 
จดหมายเสนอขายและโฆษณา จดหมายเวียน จดหมายติดต่อการคา้ระหวา่งประเทศ  จดหมายสัง่ซ้ือและตอบ
การสัง่ซ้ือ จดหมายเพ่ือการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมธุรกิจ 
 
 Prerequisite: 941-260 Business English Writing I 



 
 

  

 Principles of writing for business correspondence; electronic mails; enquiry letters; letters of 
complaints and reply; credit, status and reference letters; sales and advertising letters; circular letters; 
international trade correspondence; orders and acknowledgement letters; social-business letters 
 
 
 
941-268   การแปลภาษาไทย-องักฤษ     3 (3-0-6)
 Thai-English Translation 
 หลกัการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การฝึกการแปลไทยเป็นองักฤษ ในระดบัประโยค  
ขอ้ความและอนุเฉท วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงานแปล 
 Fundamentals of Thai-English translation; practice in translating from Thai into English at 
sentence, discourse and paragraph levels; analyzing and editing translation works 
  
941-269    การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกจิ  ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 
  Job Training in Business English 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 2  
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ การเรียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training relating to business English; learning from real business settings 
 
941-290    การอ่านเร่ืองส้ันและนวนิยายภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6)
 Reading English Short Stories and Novels  
 องค์ประกอบของเร่ืองสั้ นและนวนิยาย การวิเคราะห์และการวิจารณ์เร่ืองสั้ นและนวนิยาย
ภาษาองักฤษของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
 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 
 การพฒันาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ โดยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
และเพ่ือความบนัเทิง นิตยสาร เอกสารแผน่พบั และโฆษณาในส่ือต่างๆ การน าเสนอผลงานหรือโครงการ การ
อภิปรายกลุ่ม 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  การลงเสียงหนกัของพยางคใ์น
ระดบัค าและประโยค การใชล้กัษณะเสียงสูงต ่าในภาษาองักฤษ การใชส้ทัอกัษร 
 Pronunciation techniques; phonemes and pronunciation; word-level and sentence-level stress, 
intonation; use of phonetic transcription 
 
941-293      การฟังและการจดบันทึกย่อเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 
 Academic Listening and Note-taking  
 การฝึกทกัษะดา้นการฟังข่าว  บทความ  บทสัมภาษณ์จากส่ือโทรทศัน์และวิทยุ และการบรรยาย  
ทกัษะการสรุปและการจดบนัทึกยอ่ 
 Practice of listening to news, articles, interviews from broadcasting media, and lectures; 
summarizing and note-taking skills 
 
941-294      การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 2   3 (3-0-6) 
 Business English Conversation II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 941-219 การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 1  
 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการประชุม  การน าเสนอ
รายงานสินคา้  การวางแผน  การท าสญัญาและการประเมินผลงานของบริษทั 
 Prerequisite: 941-219 Business English Conversation I 
 English conversations in business contexts; discussions and opinions in meetings; product report 
presentations; planning; contracting and assessment of company performance 
 
941-310     การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  3 (3-0-6) 
                  English Reading for Academic Purposes 



 
 

  

 การฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิชาการ การอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด การ
ระบุประเภทของบทความ การแยกขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น การอ่านเชิงวิเคราะห์ ค าศพัทจ์ากงานเขียนเชิง
วิชาการ 
 Practice of academic reading skills; skimming and scanning; identifying main ideas and 
supporting details; identifying text types; distinguishing facts and opinions; critical reading; vocabulary in 
academic texts 
 
 
941-311     การน าเสนอปากเปล่าภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
 English Oral Presentation 
 ทฤษฎีและการฝึกทกัษะการน าเสนอปากเปล่าภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจในลกัษณะต่างๆ การ
น าเสนอโครงการ สินคา้ แผนการตลาด แผนการท าธุรกิจ  การใชภ้าษาท่าทาง ไวยากรณ์ ค าศพัท ์ส านวน และ
การออกเสียงสูง ต ่า  รวมถึงวิธีการใชส่ื้อเพ่ือการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Theories and practice of English presentation skills in business; presenting projects, products, 
marketing plans, business plans; the use of body language, grammar, vocabulary, expressions, and intonation 
as well as visual aids  to make an effective presentation 
 
941-312 การเขียนรายงานเชิงธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Business English Report Writing 
 องค์ประกอบและการฝึกการเขียนรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประเภทของการเขียนรายงานท่ีใชใ้น
แวดวงธุรกิจ  
 Components and practice of effective report writing; types of commonly used reports in 
professional business writing 
 
941-313    การเขียนความเรียงภาษาองักฤษ 2  3 (3-0-6) 
 English Composition II  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  941-262 การเขียนความเรียงภาษาองักฤษ 1  
 ทกัษะการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนโนม้นา้วและ การเขียนเชิงอภิปรายโดยใชเ้หตุผล การเขียน
รายงาน การใชไ้วยากรณ์และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเขียน 
 Prerequisite: 941-262  English Composition I 
 Academic writing skills; persuasive and argumentative writing; report writing; grammar in use 
and error correction 
 



 
 

  

941-314    ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต  3 (3-0-6) 
 English for Future Careers 
 ค าศพัท์และส านวนต่างๆท่ีใชเ้พ่ือการประกอบอาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การกรอกใบ
สมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน การเขียนประวติัย่อ การสัมภาษณ์ การสอบถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
งานท่ีรับผิดชอบ การอ่านบทความเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทางธุรกิจ  
 Common terms and expressions used for future careers; reading job advertisements; filling out 
job application forms; writing resumes; having an interview; asking and giving information about careers; 
reading articles about current business situations  
941-315     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
            English for Tourism Business  
 ค าศพัทเ์ฉพาะและส านวนภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารทางธุรกิจการท่องเท่ียว  การออกตัว๋และระบบ
การจอง การใหข้อ้มูลการเดินทางและโรงแรม การประสานงานการเดินทาง การจดัการท่องเท่ียวและการให้
ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว  
 Technical terms and expressions for communication in tourism business; ticketing and 
reservation systems; giving information about traveling and hotels; managing itineraries; travel management; 
giving information to tourists 
 
941-317 ภาษาองักฤษเพ่ือการเงนิและการธนาคาร                                        3 (3-0-6) 
            English for Finance and Banking 
 แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะ การฟังการบรรยายและบทสนทนา การสนทนาดา้นการเงินและการ
ธนาคาร การอ่านรายงาน บทความและข่าวดา้นการเงินและการธนาคาร การกรอกเอกสาร การเขียนรายงาน
และบทความ 
 Concepts and common terms; listening to lectures and dialogues; talking about finance and 
banking; reading reports, articles, and news relating to finance and banking; completing forms as well as 
writing reports and articles  
 
941-318    ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสัมพนัธ์  3 (3-0-6) 
 English for Public Relations 
 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นธุรกิจการประชาสมัพนัธ์ หลกัการเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ การฝึกการ
เขียนในงานประชาสัมพนัธ์ การเขียนข่าว แผ่นพบั บทความ ค าอธิบายใตภ้าพ แถลงข่าว ค าอธิบายสรุป บท
วิทย ุและโทรทศัน ์ 



 
 

  

 Common terms and expressions used in the public relations industry; principles and practice of 
writing for public relations: news, brochures, articles, captions, press release, summarizing, and writing for 
broadcasting  
 
941-319     ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ  3 (3-0-6) 
 English for Secretaries  
 บทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการ ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการจดบันทึกการประชุม การ
ประสานงานและเตรียมการประชุม การสนทนาและนดัหมายทางโทรศพัท ์การตอ้นรับลูกคา้  การโตต้อบทาง
ธุรกิจ การจองท่ีพกัและบตัรโดยสาร ธรรมเนียมปฏิบติัในการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
 Roles and responsibilities of secretaries; common terms and expressions used in taking the 
minutes; coordinating and arranging meetings; telephoning and making appointments on the phone; 
receiving visitors; business correspondence; accommodation and ticket reservations; rules of etiquette for 
cross-cultural communication 
 
941-410    สหกจิศึกษา  9 (0-0-36)  
 Cooperative Education 
 เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัรและ
คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็น
พนักงาน มีการน าความรู้ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 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     การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางธุรกจิเป็นภาษาองักฤษ       3 (3-0-6)  
 Business Negotiations and Mediation in English  
 ทฤษฎีและวิธีการเจรจาต่อรองและการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางธุรกิจ ค าศพัท์และส านวน ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการส่ือสาร 



 
 

  

             Theories and techniques of business negotiation and mediation; common terms and expressions; 
cultural differences leading to miscommunication 
 
941-412    สัมมนาภาษาองักฤษธุรกจิ  3 (1-4-4) 
 Business English Seminar 
 แนวโน้ม ปัจจยัและปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ การศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความ คิดเห็นกบัผูมี้ประสบการณ์ดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 
 Trends, factors, and problems in using business English; study, analysis, discussion and opinion 
exchange with business English professionals 
 
941-413 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Business English Translation 
 การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษจากงานเขียน
ประเภทจดหมาย ประกาศ โฆษณา บทความ และข่าว รวมทั้งวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงานแปล 
 English-Thai and Thai-English translation in business contexts: letters, announcements, 
advertisements, articles and new stories; analysing and editing translation works 
 
941-414  ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน  3 (3-0-6) 
    English for Ground and In-flight Attendants 
 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังานใน
หนา้ท่ีของพนกังานภาคพ้ืน และพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน  
 Common terms and expressions used in airlines services; practice in listening, speaking, reading, 
and writing skills related to ground staff and flight attendants’ responsibilities 
 
941-415     การพูดภาษาองักฤษในที่สาธารณะ  3 (3-0-6) 
 English Public Speaking 
 หลกัการและทฤษฎีการพูดต่อสาธารณชน การใชอ้วจันภาษาในการพูดในท่ีสาธารณะ การพูดต่อ
สาธารณชนแบบท่ีไดเ้ตรียมตวัและแบบท่ีตอ้งพูดสดในหวัขอ้ต่างๆ  
 Theories and principles of public speaking; non-verbal language in public speaking; prepared and 
impromptu speeches on a variety of topics 
 
941-416    ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด  3 (3-0-6) 
 English for Sales and Marketing  



 
 

  

 แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะ  การฟังการบรรยายและบทสนทนา การสนทนาดา้นการขายและ
การตลาด  การอ่านรายงาน  ข่าว และบทความ  ดา้นการขายและการตลาด  การเขียนรายงาน 
 Concepts and common terms; listening to lectures and dialogues; talking about sales and 
marketing; reading reports, news, and articles relating sales and marketing as well as report writing 
 
 
 
 
 
 
941-418  ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิการน าเข้าและส่งออก  3 (3-0-6) 
      English for Import-Export Business 
 การฝึกภาษาองักฤษดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารทางธุรกิจการน าเขา้และการส่งออก  
การวิเคราะห์ตลาด  การวิจยัตลาด  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การจดัจ าหน่าย  การควบคุมสินคา้น าเขา้ การส่งเสริม
การส่งออก  
 Practice of English vocabulary and expressions for communication in import-export business; 
marketing analysis; marketing research; product development; distribution; import control; export promotion  
 
941-419    ภาษาองักฤษส าหรับงานส่ือมวลชน   3 (3-0-6)  
 English for Mass Communication 
 การอ่าน  การเขียน  การรายงานและการแปล ข่าวและบทความจากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ือ
อิเลคทรอนิคส์  งานประชาสมัพนัธ์  โดยเนน้การเลือกสรรค า  โครงสร้าง  รูปแบบและลีลาในการเขียน  
 Reading, writing, reporting and translating news and articles from printed and electronic media; 
public relations with an emphasis on word choices, structures, formats and styles of writing 
 
942-100     กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1 (0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ   การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา    ภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
              Activities to integrate the body of  knowledge with an emphasis on the activities  for the benefit 
of society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; teamwork within and/or 
across disciplines under the supervision of advisors 



 
 

  

 
942-111    ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ  3 (2-2-5) 
 Wisdom of Living 
 การคิด การบริหารและการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and  
global societies,  mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics  and sufficiency economy 
 
942-120  กอล์ฟ 1 (0-2-1) 
 Golf 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม
ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและ
ผูอ่ื้น กติกา มารยาท 
 General knowledge about equipment and the golf course; 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 การฝึกปฏิบติัเพ่ือ
สร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
 Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; developing 
skills of social dance according to the standard universal convention 
 
942-122     เทนนิส                            1 (0-2-1) 
 Tennis 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกาการแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติัตามกฎ
กติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีเกิดจากการเล่นเทนนิส 
 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 มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันาร่างกาย
ของนกักีฬาวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั 
 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 
 ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายใหเ้หมาะสมเพ่ือ
การเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 
 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 
 
942-125   แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
 Badminton 
 การฝึกทกัษะการเล่นแบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการ
เล่น 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 
 ความรู้ทั่วไป ประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะเก่ียวกับการเคล่ือนไหว เทคนิคและ
ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บังคบัและกติกาการแข่งขนั การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
กีฬาตะกร้อ 



 
 

  

 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 ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นเท
เบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและการบ 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 ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ 
กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกา มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
กีฬาเปตอง 
 
 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 ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของการ
เป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิ
ภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล 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 
 
942-204 จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มสุีข 3 (3-0-6) 
      Psychology for Well-being 



 
 

  

 ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ประโยชน์ของ
จิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
 Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 
942-205  การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ    3 (3-0-6) 
   Communication and Information Dissemination 
 ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้งแบบวจั
นภาษาและอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล                                                
 Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and non-
verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources  
 
942-220  ว่ายน า้ 1 (0-2-1) 
 Swimming  
 ประวติัความเป็นมาของการว่ายน ้ า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการว่ายน ้า ทกัษะการว่าย
น ้าท่าต่าง ๆ การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การวา่ยน ้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 อารมณ์และสังคม 
เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด 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 
 
942-234  กฎหมายธุรกจิ     3 (3-0-6)  
 Business Law 



 
 

  

 กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั การเลิก
กิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสญัญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋
เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 
 Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership establishment; 
limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to business 
transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques  
 
 
946-100  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Introduction to Business 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การผลิต การตลาด การบญัชี   การเงิน 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 Types of business; related factors; influences of business environments; principles of 
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 
946-113   การบัญชีการเงนิ         3 (3-0-6)  

   Financial Accounting     
 ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุงรายการ 

การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้ การบญัชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 

  Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts;  financial statement preparation; accounting for merchandising and 
manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash 
flows  
 
946-140   เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Information Technology 
 องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ การ
ท างานของโปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์าร ระบบเครือข่าย และหนา้ท่ีของบุคคลในระบบสารสนเทศ
 Components of information technology, hardware and software in computer systems; operating 



 
 

  

systems and application programs; data storage; data processing; application of  computers in organizations, 
network systems and technician’s responsibilities in information technology 
 
946-160  หลกัการตลาด 3 (3-0-6)  
 Principles of Marketing 
 ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 
 
946-182   หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  
  Principles of Economics 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค ์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ
อุปสงคแ์ละอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์ัน่การผลิต  ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณรายไดป้ระชาชาติ  รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั  ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
  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 
 
946–209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
 Principles of Management 
 ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่างๆ ท่ีใช้
ในการจดัการ คู่แข่งขนัและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยุทธ์องคก์ร ลกัษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององคก์ร หนา้ท่ีดา้นต่างๆขององคก์ารธุรกิจ พฤติกรรมองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 
ความสมัพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The definition, importance and process of management; roles and importance of science in 
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate 
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and 
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility  



 
 

  

 
946-241 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 
 Management Information Systems 
 แนวคิดของระบบสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ผลกระทบและความส าคัญของระบบ
สารสนเทศในการจดัการธุรกิจในปัจจุบนั แนะน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล การพฒันาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
และการน าไปใช ้
 Concepts of information systems; types of information systems; the impact and importance of 
using management information systems in today’s business; introducing management information systems; 
computer and data communication; information systems development; benefits and usage of management 
information systems 
 
946-290  การเงนิธุรกจิ    3 (3-0-6) 
 Business Finance 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ  
 จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การ
วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด การบริหาร
ลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Prerequisite :  941-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; financial 
planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory 
management; short-term and long-term financing management; capital structure and dividend policy 
 
946-362 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ                                         3 (3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 

ความหมาย ความส าคญัของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานการ
ส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ
การส่ือสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ  

The definition and importance of marketing communication; strategic planning; integrated 
marketing communication administration; types of marketing communication, selecting the right marketing 
communication tools 
 
947-101 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3 (3-0-6) 



 
 

  

 Science, Technology, and Society 
 ความกา้วหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอ้ม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพสิ่งแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of 
science and technology on health, environment, and society; science and technology in social  development; 
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact  
 
947-117  คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)  
 General Mathematics 
 เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังกช์นักบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กบัศิลปะ สมการและอสมการตวัแปร
เดียว  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเสน้ ล าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
 Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality of one 
variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in daily life 
 


