
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ค าอธิบายรายวิชา /ชุดวิชา (Module)  
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
             Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 

   การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิด
ธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
   Introduction to entrepreneurship; business environment analysis; business opportunity 
seeking; using modern business tools to develop business models  
 
941-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ    

    Thai for Communication and Presentation 
2((2)-0-4) 

   หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิลปะในการสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการ
น าเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ถ้อยค า ลีลาส านวนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและในการท างาน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพื่อการสรุปความ การติดต่อ
ทางราชการและธุรกิจ การพูดในที่ประชุมชน และการน าเสนอ 
   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; registers and styles of daily-life and workplace communications; reading for value and 
attitude understanding; summarizing; official and business correspondences; and public speaking 
 
941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพืน้ฐาน     
          Fundamental English Listening and Speaking 

2((2)-0-4) 

 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคญั การพูดเพื่อ

สื่อสารข้ันพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชไ้วยากรณ์ การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวนภาษาที่จ าเปน็
ส าหรับการสื่อสาร 
   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 
  
941-161  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน     
         Fundamental English Reading and Writing 

2((2)-0-4) 



   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด การ
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและย่อหน้าสั้นๆ    
   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 
  
941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ        

            English Skills Development  
2((2)-0-4) 

   ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารและสนทนาใน
บริบทตา่งๆ ในเชงิวิชาการ การอ่านและเขียนประโยค ย่อหนา้สั้นๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารในบริบททาง
วิชาการ รวมทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถามสั้นๆ ได้  
        Practice in using the language skills—listening, speaking, reading and writing — necessary for 
the academic purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; applying communication 
skills in academic contexts; asking and responding to questions 
 
941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 

Professional English         
2((2)-0-4) 

   ฝึกทักษะดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้ทักษะในการ
สื่อสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การตั้งค าถามและตอบในสถานการณ์ตา่ง ๆ การน าเสนอแผนภาพ
ข้อมูล การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เชน่ การเขียนอีเมล์และจดหมาย แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ ใน
การน าเสนอข้อมูล 

Practice in using the integrated language skills—listening, speaking, reading and writing, 
necessary for the professional purposes; applying conversation and communication skills in various 
situations; asking and responding to questions, data visualization, reading and writing in workplaces; 
emails and letters, diagrams, charts and graphs, data presentation 
  

941-225  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน        
 Everyday Chinese 

2((2)-0-4) 

 ระบบเสียง ค าศัพท์ตา่งๆ ในชีวติประจ าวนั ตัวเลข ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยค
ภาษาจนีระดับพื้นฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดให้  



  Chinese sound systems; vocabulary for daily communication;  numbers;  noun classifiers;  
auxiliary verbs, and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills 
from given situations 
 
941-226 ภาษาจีนจากเพลง        

Chinese through Songs 
2((2)-0-4) 

   ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใชเ้พลงภาษาจีนผา่นสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ การออก
เสยีง การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใชไ้ด้กับการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้ภาษาจนีเพื่อการ
สื่อสารในบรบิทต่างๆ  

Practice in listening and speaking skills through music and popular songs by using a variety 
of innovative materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; Chinese song translation; 
applying communicative Chinese in various contexts 
  
941-237  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน       
  Everyday Japanese 

2((2)-0-4) 

 ไวยากรณ์ญี่ปุน่และรูปประโยคพื้นฐาน วิธีการเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ เรียนรู้ค าศัพท์
ประมาณ 300 ค า 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters writing; 
approximate to 300 words 
 
941-246  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน       
             Everyday French 

2((2)-0-4) 

 หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวติประจ าวัน การเขียนค า
และประโยคสั้นๆ การอ่านข้อความสั้นๆ จากสื่อตา่ง ๆ 

 Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; daily 
life conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 
 
941-253  ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน                 
    Everyday German 

2((2)-0-4) 

 ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคใน ระดบัพื้นฐาน 
  Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 

  



941-275  ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน           
   Everyday Malay 

2((2)-0-4) 

 ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้น 
โครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษามลายู ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ที่จ าเป็นเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

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 
  

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน            
  Everyday Korean 

2((2)-0-4) 

 ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยค
พื้นฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  Practice of Korean pronunciation and 4  language skills: speaking, reading, listening and 
writing; constructing basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 
  

941-297  ภาษาอังกฤษจากเพลง       
   English through Songs 

2((2)-0-4) 

    ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ การ
ออกเสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์ 

Practice in listening and speaking skills by using songs and music through innovative devices; 
vocabulary; idioms; pronunciation; English song translation; English songs for benefits of mankind 
 
942-101 ความเป็นพลเมืองโลก        
   Global Citizenship 

2((2)-0-4) 

 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก บทบาท หน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่างและ  
พหุวัฒนธรรม 

Basic principles of global citizenship; roles and responsibilities of citizens; involvement; 
compliance with the law and morality; public mind; living in a democratic society where diverse 
opinions and multi cultures exist 



 
942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน                 
   Basic Life Support 

1((1)-0-2) 

   การช่วยฟื้นคนืชีพเบื้องตน้ โดยใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจ าลอง 
   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in an emergency simulated situation 
  
942-104  การคิดและการตัดสินใจ       
         Thinking and Decision Making  

2((2)-0-4)  

 
    หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชวีิตประจ าวัน 
   Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes and 
processes, creative thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making processes; knowledge-
seeking processes and applications for daily-life problem solving 
  
942-105 การคิดเชิงออกแบบ        
         Design Thinking 

2((2)-0-4) 

   กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการคิดเชิงระบบ หลักการคิดเชิงออกแบบในการเข้าใจ
ปัญหา กระบวนการตัดสนิใจ การเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาวธิีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและ
ในชีวิตประจ าวนั 
   Human thinking processes; creative thinking; systematic thinking; need-based design  thinking 
for problem solving; decision-making processes; problem accessibility and solution initiation; 
prototyping; creation of  innovations in business and daily life 
  
942-106  ชีวิตที่ด ี         
   Happy and Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

             การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพ 
ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสรา้งสรรค์ การใช้ชีวิตในสงัคมที่มี
ความหลากหลาย   

Consciousness and mindfulness; happiness of life; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-
solving; living in diversity 



   
942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพ่ือนมนุษย์             
            The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 

3((3)-0-6) 

         ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  การท า
กิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

  Definitions, principles, concepts, importance and goals of the philosophy of sufficiency 
economy; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest in the  
individual, business or community sectors, either local or national; intergrated activities for the benefit 
of mankind 
  
942-115 แลใต้            
       Southern Studies 

2((2)-0-4) 

       ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ  เรื่องเล่าต านานที่ส าคัญ จัดให้มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
  Studies of the history, archeology, ways of living, traditions, culture, beliefs, and key legends; 
undertaking a case study either from communities-based learning resources or in national museums; 
producing media to introduce learning sources and tourist attractions in a community 
  
942-222 กีฬาเพือ่ชีวิต                       
   Sports for Life 

1((1)-0-2) 

   ความส าคัญของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่าของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
   Importance of sports; types of sports; the beneficial impacts of sports on the individuals’ 
physical, mental, emotional, social and intelligent attributes; initial health assessment; basic training 
in sports and exercise 
 



942-304 ชีวิตคือการเดินทาง        
   Travelers Infographic 

2((2)-0-4) 

   การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบแผนการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางที่อาจจะ
เกิดขึ้น ขั้นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคัญในการท่องเที่ยว การบริหาร
งบประมาณเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   Travel and tourism; travel planning; problems and obstacles of travel; procedures and 
diplomatic formalities of traveling abroad; important travel documents; budget management for 
tourism; being a quality tourist 
   
942-305  สังคมและการเมือง         
   Society and Politics 

2((2)-0-4) 

     หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและการเมือง สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 
อุดมการณ์และลัทธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการบริหาร
ประเทศในสมัยใหม่ 
   Basic principles of society and politics; social and political institutions; social and political 
groups; doctrine and political ideology; political participation; society and political changes; modern 
government management 
 
942-306  มนุษย์กับสังคม          
    Man and Society 

2((2)-0-4) 

        พื้นฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลา
ทางสงัคม สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและ
แนวทางแกไ้ข 
   Human nature; behavior; settlement; culture; social organization and socialization; 
economic, political and legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai society; social 
changes, problems, and solutions 
  
942-307  รู้ทันความเสี่ยง         
    Risk Intelligence 

2((2)-0-4) 

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความเสี่ยงส่วนบุคคล แนวทางการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ความเสี่ยงในยุคดจิิทัล และการจัดการความเสี่ยงในยุคดิจิทัล 



   Principles of personal risk; guidelines for risk management; risk identification; risk 
assessment; risk response; digital risk; and digital risk management 
  
942-308  แคมป์ปิ้ง         
         Camping 

2((2)-0-4) 

         ความรู้ทั่วไปส าหรับนักแคมป์มือใหม่ แหล่งท่องเที่ยวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผน
เดินทาง เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่กางเต้นท์ คุณคา่ที่ได้รบั
จากการตั้งแคมป์ การผลิตสื่อเพือ่แนะน าสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวส าหรับตัง้แคมป ์
   General knowledge for beginner campers; tourist attractions or national parks in Thailand; 
travel planning; techniques for choosing camping equipment; outdoor activities; tourism and camping 
location; the value of camping; production of media for camping recommendation 
  
942-400 การเงินในชีวิตประจ าวัน         
   Financial Literacy in Daily Life 

2((2)-0-4) 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การตระหนักรู้และทัศนคติการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล วินัยทางการ
เงิน และพฤติกรรมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Fundamental knowledge of financial literacy; cognition and attitude on personal loan; 
financial discipline and financial behavior for consumption and credit 
 
942-401  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต        
   Environment for Life 

2((2)-0-4) 

        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบ การใช้อย่างรู้คุณค่า การจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริ 
   Fundamentals of humans and the environment; benefits of the environment in everyday 
life; the relationship between the environment and humans and its impact; wise use; environmental 
management according to the Royal Project initiated by His Majesty King Bhumibol 
 
942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน        
   Sustainable of Community Management 

2((2)-0-4) 

        การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชน ความเปราะบางของ
ชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อชุมชนทีย่ั่งยืน 



   Community management; situation, development, and impact in community development; 
the vulnerability of communities; self-reliance; and appropriate management for a sustainable 
community 
  
943-100  สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต       
    Aesthetics for Life 

1((1)-0-2) 

   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ที่ส่งเสริมสนับสนนุพฤติกรรมการด าเนินชวีิตของมนุษย์ในสังคมไทยและ
สังคมอาเซียน 
   Traditions, ways of living, arts and cultures that enhance lifestyles of people in Thai and 
ASEAN communities 
 
943-101  การเดินทางของกีต้าร ์        
   Guitar Journey 

2((2)-0-4) 

   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีต้าร์ วัฒนธรรมกีต้าร์ในสังคมโลก การเดินทางของกีต้าร์ การเปน็สื่อน าพาวัฒนธรรม 
การผสานกับวฒันธรรมดนตรีในพื้นที่ตา่งๆของกีต้าร์ สนุทรียภาพในการฟังและการบรรเลง ความส าคัญของดนตรีต่อ
ชีวิตตนเองและผู้อื่น 
   Story of guitar; guitar’s culture around the world; travelling of guitar; guitar as the media 
convey to culture; the culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; the importance 
of music to self and others 
  
943-102  ร้องเพลงเพลินใจ        
   Singing for Pleasure 

2((2)-0-4) 

   การร้องเพลงที่เหมาะสมกับตนเอง ซาบซึ้งในเสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วัฒนธรรมการร้องเพลง
ในสังคมโลก เข้าใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการเข้าสังคมและการผ่อนคลาย ความส าคัญของการร้องเพลง
ต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น 
   Singing appropriate for one’s self; aesthetics of the lyrics and sentimental voices; singing 
culture around the world; understanding the backing-track for singing; singing for society and 
relaxation; the importance of songs to one’s self and others 
   
943-103 ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม ่        
   Thai Classical Music for New Generation 

2((2)-0-4) 



   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี บทบาท
ดนตรีไทยในบริบทร่วมสมัย รู้จักตัวตนผ่านดนตรีพื้นถิ่น การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญและคุณค่า
ของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
   Learning Thai culture through Thai classical music; learning philosophy, concepts, beliefs 
and Thai wisdom through music; Thai classical music in contemporary perspectives 
 
943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                   

                Perception of Life and Nature 
2((2)-0-4) 

         แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยต่างๆ การค้นพบและการเข้าใจธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิธีคิดและ
การด าเนินชีวิต ความเชื่อและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิตของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลก แนวคิดที่ส่ งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อน ามาปรับใช้ในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายภายใต้กฎของธรรมชาติ  

Important philosophies in different eras,   discovering and understanding nature influencing 
individuals’ thinking and living,  beliefs and religion; lifestyle factors; behavioral factors affecting 
prosperity and collapse; adaption and coexistence either among diversity or under natural conditions 
  
943-105 สีสันของบุคลิกภาพ                              
   Colorful  Personality 

1((1)-0-2) 

การสร้างบุคลิกภาพด้วยรสนิยมทางสนุทรียภาพด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชัน่ งานศิลปะ 
กิจกรรมนันทนาการ และไลฟ์สไตล ์

Personality design for aesthetics; choices and preferences for music, movies, fashion, arts, 
recreational activites and lifestyles 
 
  
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง         
   Literature in Songs 

2((2)-0-4) 

   วรรณกรรมค าร้องที่มีความหมายเก่ียวกับความรักและสันติ วัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแตล่ะยุคสมัย 
การศึกษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงที่ทรงคุณค่า เพลงสมัยนิยม และเพลงที่ประทบัใจ ความซาบซึ้งในคุณค่า
ของค าประพันธ์ในบทเพลง การสร้างสรรค์วรรณกรรมค าร้อง 
   Lyrics related to love and peace; cultural aspects of the lyrics in each era; studies of wording 
and forms of valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of lyrics; composing simple 
lyrics 



  
943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก      
        Folk Dance in the World Culture 

2((2)-0-4) 

   ความส าคัญ ประโยชน์ คุณคา่ ของศิลปะการเต้นพืน้เมืองในสังคมโลก ทักษะและความรู้พื้นฐานของศิลปะ
การเต้นพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นในสังคมโลก ประยุกต์ใช้วิธีการเต้นในชีวิตประจ าวนั สนุทรียภาพแห่งการเต้นพื้นเมือง 
   Importance, benefits and value of folk dance; basic knowledge and skills of folk dancing in 
world cultures; applications of folk dancing in daily life; appreciation of aesthetics of folk dance 
 
943-202  นาฏกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ        
        Dramatic Work for Personality Development 

2((2)-0-4) 

        ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พืน้ฐาน ทักษะและวิธีการในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพให้  
ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบตา่งๆ เรียนรู้วฒันธรรมผา่นนาฏกรรม 
   Benefits, values, basic knowledge, skills and methods of physical movements for personality 
development; aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through dramatic work 
  
943-203 ศิลปะการต่อสู้แบบไทย        
   Thai Martial Art 

2((2)-0-4) 

         ความรู้พื้นฐานในศลิปะการต่อสู้แบบไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง ประโยชน์และคุณคา่ของศิลปะการแสดง
ต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai sword and Krabi-Krabong; appreciation of 
benefits and values of Thai martial art; its applications to improve life quality 
  
946-146  การคิดเชิงตรรกะ          
   Logical Thinking 

2((2)-0-4) 

   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ ฝึกการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวันผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย 
   Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; a systematic way of thinking; problem 
solving and decision making; a practice use of logical thinking in everyday life through simple 
programming 
  
 
946-149  ก้าวทันโลกดิจิทัล         2((2)-0-4) 



   Digital Modernization 
         เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ  การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
   Modern digital technology; social media usage; information evaluation; information analysis 
and synthesis; digital usage for security; laws and ethics for information usage; the application of digital 
technology in the organization 
  
947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
   Science and Technology Literacy 

2((2)-0-4) 

   กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
   Current trends in science and technology; practical use in everyday life; impacts of science 
and technology on modern society and the environment; analytical approaches to science and 
technology 
 
947-200  ชีวิตและสุขภาพ        
    Life and Health 

2((2)-0-4) 

   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะเสี่ยงและ
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ หลักการออกก าลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   Definitions, key components, and importance of life and health; holistic health care; risks 
and important factors influencing life and health; mental health; health environment; nutrition; 
exercise principles;  first aid; and  physical fitness testing 
  



947-201  วิทยาศาสตร์รักษ์โลก        
   Green Science 

2((2)-0-4) 

   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   Science knowledge development; modern technology; cause and effects from science and 
technology; green concept; eco-friendly innovation 
  
947-216  ชีวิตกับการค านวณ 
            Life with Calculations 

2((2)-0-4) 

   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  
   Logical reasoning; mathematical application in statistics; mathematics with problem solving 
and decision making in daily life 
  
948-140  ทักษะการใช้ดิจิทัล         
    Digital Literacy  

2((2)-0-4) 

   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การ
ใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างสื่อดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการท างานร่วมกันแบบออนไลน์  
   Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet program 
usage; presentation program usage; digital media creation; information search; online collaboration 
 
996-111  ตรังศึกษา           
    Trang Study                                        

2((2)-0-4) 

   สภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 
   Trang province and its neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, culture 
and architecture, local wisdom, and communities ways of living reflecting its identity and the people’s 
way of life; trends in urban development 
  
996-122  การรับรู้สุนทรียศาสตร์       
         Art Appreciation 

1((1)-0-2)  

 



          ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ
ประวัติศาสตร์ แหล่งที่มาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับการร าลึก ระดับความคุ้นเคย และ
ระดับความซาบซึ้ง 
   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and audio-visual art; history of arts; origin of 
perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 
  
996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี          
   Music Appreciation 

2((2)-0-4) 

         การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมี
ความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวิร์ดมิวสิค เป็นต้น 
   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 
 
996-124  สเก็ตภาพเมือง         

   Urban Sketching 
2((2)-0-4) 

   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ 
อาคาร บ้านเรือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ตภาพทัศนียภาพของเมือง 
   Practice in sketching city surroundings such as people, car, tree, building, city elements and 
cityscape   
 
996-132  การรับรู้ธรรมชาติ        
   Nature Perception 

2((2)-0-4) 

        เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง จ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น าทางและทัศน
ศึกษาธรรมชาติ 
   Learning and direct experiencing with nature; classifications of forests; ecosystems; 
topography; biodiversity; nature trails with tracking; planning; map reading; application of compass 
and navigator; and natural field trips 
  

รายวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
941-117 การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ         3((3)-0-6) 



 English Listening and Pronunciation         
การฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่อหลายแบบ การรับรู้เสียงและจังหวะหรือท านอง 

เสียงในการพูด การออกเสียงทั้งรูปแบบอังกฤษและอเมริกัน การออกเสียงเน้นและการออกเสียงสูงต่ า  
Practice in listening and pronunciation using multimedia; perception of sounds, rhythm, stress  

and intonation patterns;  and British and American English pronunciation 
 

941-118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                3((3)-0-6) 
            English Grammar       

ส่วนประกอบของประโยค ประเภทของวลี อนุประโยค และประโยค หลักไวยากรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทและการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 

Elements of sentence structures; types of phrases, clauses, and sentences; grammatical rules 
and functions; analysis of English grammatical structures in context; and applications to communication 
with emphasis on reading and writing skills 

 
941-119 การพูดภาษาอังกฤษ          3((3)-0-6) 
 English Oral Communication   
 การฝึกสนทนาและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ส านวน การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
หัวข้อที่ก าหนดให้ และการกล่าวสรุปสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ 
 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 
 
941-213 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและภาษาไทย-อังกฤษ                        3((3)-0-6) 

English-Thai and Thai-English Translation 
หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปล 

การร่าง การปรับบทแปล และการตรวจแก้ไขงานแปล การแปลงานประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปลรายงานข่าว 
เอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า และบทคัดย่อ การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีช่วยแปลส าหรับนักแปล 

Principles of English-Thai and Thai-English translation; application of translation techniques; 
drafting, revising, and editing translation work; translation of literary and non-literary works of news 
reports, press release documents, and abstracts; using Computer Assisted Technology (CAT) tools for 
translators 

 
941-214 การเขียนเชิงวิชาการ                3((3)-0-6) 



 Academic Writing  
 การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการเขียนบทความทางวิชาการ การกล่าวซ้ า การเขียนสรุปย่อความ การเขียนบรรยาย
กราฟ แผนภูมิ และสถิติ การอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลในงานเขียน การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและการจัดท า
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามแบบ APA การเตรียมเขียนโครงร่างที่มีการเชื่อมโยงกันของบทความวิชาการ  การเขียน
บทความสั้น ๆ 
 Practice in skills needed for writing academic papers: paraphrasing; summary writing; describing 
graphs, charts, and statistics; acknowledging sources; APA in-text citation and references listing; preparing 
a coherent outline for papers; writing a short paper 
 
941-262 ความเรียงภาษาอังกฤษ              3((3)-0-6) 

English Composition 
หลักในการเขียนอนุเฉทและความเรียง  การเรียบเรียงความคิด กระบวนการเขียนตั้งแต่การเขียนโครงร่าง

อย่างง่ายไปจนถึงการเรียบเรียงข้อความเป็นอนุเฉทและความเรียง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงบรรยาย โครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ การเลือกใช้ค า การเชื่อมโยงความคิดและเนื้อหาในความเรียง 

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 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                   3((2)-2-5) 
 Intercultural Communication 
 หลักการและทฤษฎีสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรมในการสื่อสารระหว่างประเทศ กรณีตัวอย่าง
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและความล้มเหลวด้านการสื่อสารในบริบทของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 Cross- cultural communication concepts and theories; cultural roles in international 
communication; case studies of intercultural communication strategies and communicative failures in 
diverse cultural contexts 
 
941-265 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิการโรงแรม               3((3)-0-6) 

English for Hotel Business 
การฝึกภาษาอังกฤษ ด้านค าศัพท์ และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองที่พัก การ

ต้อนรับ การแนะน า สิ่งอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสาร ธุรกิจการโรงแรม การ
เขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พัก การตอบโต้จดหมายธุรกิจ   



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 
 
941-293 การฟังและการบันทึกย่อทางธุรกิจ               3((3)-0-6) 
            Listening and Note-taking in Business 
 การฝึกทักษะด้านการฟังข่าว บทสัมภาษณ์ การพูดและบรรยายด้านธุรกิจ ทักษะการสรุปและจดบันทึกย่อ 
 Practice in listening to business-related English news, interviews, talks, and lecture and 
development of business related summarizing and note-taking skills 
 
941-295 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ         3((3)-0-6) 
           English Reading in Business Contexts  

การฝึกการอ่านจับใจความผ่านการอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ การเพิ่มพูนค าศัพท์ การใช้กลยุทธ์การอ่าน เพื่อจับ
ใจความ แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างและการใช้ภาษาในบทอ่าน 

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 
 
941-296 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ               3((3)-0-6) 
 English Writing in Business Contexts       

การพัฒนาทักษะการเขียนที่จ าเป็นในระดับประโยคและย่อหน้า โครงสร้างประโยค การสร้างประโยคและ 
ไวยากรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดค า การใช้ค าเชื่อมความ กระบวนการเขียนและการเรียบเรียงการ
เขียนในระดับย่อหน้า 

Practice in using essential writing skills in business contexts 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 
 



941-298 การสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ              3((2)-2-5) 
English Conversation in the Business Context    

 การสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ การนัดหมาย การอธิบายเก่ียวกับสินค้าและลักษณะ 
ของธุรกิจ การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการประชุม การน าเสนอรายงานสินค้า 

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 
 

941-310 การอ่านเชิงวิชาการ                 3((3)-0-6) 
Academic Reading 
การฝึกทักษะการอ่านบทอ่านที่คัดสรรจากบทความและหนังสือทางวิชาการ กลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ การจับ

ความเชื่อมโยงกันระหว่างใจความส าคัญและข้อความสนับสนุน การวิเคราะห์รูปแบบของการเขียน การเขียนโครงร่าง สรุป
ความในเร่ืองที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียน 

Practice in reading selections from academic articles and textbooks; reading strategies for 
academic texts; detecting coherence relations between main ideas and supporting details; analyzing 
rhetorical patterns; making outlines and summaries; expressing opinions about the texts 
 

941-315 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว               3((3)-0-6) 
English for Tourism  
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มารยาทในการสนทนา

และการติดต่อ การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การเดินทางระหว่าง
ประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียน 

Common terms and expressions frequently used in the tourism and service industries; correct 
etiquette and manners for conversations and personal contact; practice in using these skills in various 
working situations including ticketing, reserving accommodations, international travel, tourism 
promotion, and responding to enquiries and complaints 
 

941-317 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร                 3((3)-0-6) 
English for Finance and Banking   
แนวคิดและค าศัพท์เฉพาะด้านการสื่อสารเกี่ยวกับเงินและการธนาคาร การฟังการบรรยายและบทสนทนา

การเงินและการธนาคาร การอภิปรายประเด็นด้านการเงินและการธนาคาร การอ่านเรื่องที่คัดสรรด้านการเงินและการ
ธนาคาร การกรอกเอกสารและการเขียนรายงานการเงิน 



The concepts and common terms related to financial and banking communication; practice in 
listening to lectures and dialogues related to finance and banking; discussing financial and banking issues; 
reading selected texts related to finance and banking; completing forms; and writing financial reports 
 
941-318 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ ์              3((3)-0-6) 

English for Public Relations Professionals 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ได้แก่ การเขียนค าอธิบายใต้ภาพและข่าว การเตรียมจดหมายข่าว ใบปลิว และแผ่นพับ  
Terms and expressions commonly used in public relations; practice 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 
 
941-319 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ               3((3)-0-6) 
  English for Secretaries  
  ค าศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับงานเลขานุการ รูปแบบการใช้ภาษา การใช้อุปกรณ์ส านักงาน  การรับโทรศัพท์ การนัด
หมาย การจัดแฟ้มเอกสาร การจัดการประชุม การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ และงานเอกสารที่เก่ียวข้อง  
 Secretarial terminology; language patterns; using office equipment; handling telephones; making 
appointments; filing; arranging meetings; writing business correspondence and related paper work  
 
 
 
941-360 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ       6((5)-2-11) 
  Module: English for Business Communication 

  การฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ควบคู่กับเทคนิคการสรุปใจความส าคัญ และจดบันทึกย่อ ค าศัพท์และ
ส านวนในงานส านักงาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการประชุมทางธุรกิจ การสนทนาและนัดหมายทางธุรกิจ  การ
โต้ตอบทางธุรกิจ งานเอกสารที่เก่ียวข้องและธรรมเนียมปฏิบัติในงานธุรกิจ 
 Practice in English listening skills together with summarizing and note-talking techniques; 
common terms and expressions used in office work; coordinating and arranging business meetings; 
telephoning and making appointments; business correspondence; dealing with office documents; 
etiquettes in business communication 
 
941-361 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและโรงแรม        6((5)-2-11) 



 Module: English for Hospitality and Hotel Services 
ค าศัพท์ ส านวนอังกฤษและการสนทนาในงานบริการธุรกิจโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการส าหรับผู้

ให้บริการ การให้ข้อมูล การแนะน าห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวก การตอบค าถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก การ
ต้อนรับ การสื่อสารในงานส่วนหน้า การตอบข้อซักถามและการจัดการข้อต าหนิ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกรอก
แบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม การโต้ตอบในธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ และการเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในงานบริการและโรงแรม 

English vocabulary, expressions, and conversations for hotel business focusing on the use in 
hotel services; giving information; reservations; recommending rooms and hotel facilities; reception; 
communications in front office services; problem solving; dealing with queries and complaints; filling in 
hotel forms; and hotel and hospitality business correspondence; understanding of cross-cultural 
etiquettes in hospitality and hotel services 

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

 หลักการอ่านเชิงวิพากษ์ การอ่านบทอ่านทางธุรกิจเชิงวิเคราะห์และอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินและตีค่า
บทอ่าน การอภิปรายและการโต้แย้งเก่ียวกับบทอ่านผ่านการเขียนและการน 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 
 
941-368 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า               3((3)-0-6)  
           English for Front Office 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรมแผนกส่วนหน้า ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสาร ระหว่างลูกค้า และ
พนักงาน การบริการส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามข้อมูล 
การบริการ การส ารองห้องพัก การส ารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การติดต่อประสานงาน การจองตั๋ว ที่พัก ห้องอาหาร 
การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม และการแก้ไขเฉพาะหน้า  

 English for front office operation, vocabulary and expressions for communication between 
customers and personnel; front office services, reception, registration, and check-out process, service 
inquiry, hotel reservation, ticket reservation, telephoning, coordination, ticketing, accommodation, 
restaurant, providing information and answering questions and solving unexpected problems       
 



941-369 การอภิปรายเชิงธุรกิจ                3((2)-2-5) 
Meetings and Business Interactions  
การใช้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร เพื่อแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวความคิดต้านต่างๆ วิธีการเสนอข้อมูล การเขียนวาระการประชุมและ
บันทึกการประชุมที่เก่ียวกับการประชุมทางธุรกิจ  

Using English for communication: expressing agreement and disagreement, expressing ideas 
and opinions, passing on information, planning agenda, recording minutes of business meetings 
 
941-411 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ             3((3)-0-6)
 Business Negotiations in English 

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการด าเนินงานด้านเจรจาในบริบททางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกเจรจาโต้ตอบ 
โดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับการสนทนาในประเด็นต่างๆ  อาทิ การเจรจาต่อรอง การน าเข้าส่งออก การร่วมงานกับ
ชาวต่างชาติ  การจัดการกับความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ การหาข้อยุติกรณีพิพาท   

 Effective communication strategies for negotiations in the business context; practice of 
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 
 

 941-413 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ                3((2)-2-5) 
 Business English Translation   

 หลักการและการฝึกแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ บันทึกภายในองค์กร จดหมายธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข่าว โฆษณาและบันทึกการประชุมอย่างสั้น รวมถึง การ
วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแก้ไข 

 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 าหรับพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนและบนเครื่องบิน           3((3)-0-6) 
       English for Ground and In-flight Attendants 



 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าที่ของ
พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการตลาด                     3((3)-0-6)
 English for Sales and Marketing  

 แนวคิดและค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขายและการตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา การสนทนาด้านการ
ขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความด้านการขายและการตลาด การเขียนรายงาน 

The concepts and common terms related to sales and marketing; practice in listening to lectures 
and dialogues; discussing sales and marketing issues; and reading selected texts related to sales and 
marketing 
 

941-417 การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษธุรกิจ              3((2)-2-5) 
  Independent Studies in Business English 

  หลักการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเลือกหัวข้อด้านภาษาอังกฤษธุรกิจและการก าหนดปัญหาการวิ จัย 
รูปแบบการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะห์ผลการวิจัย การใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย รายงานการวิจัยและน 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 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสื่อสารมวลชน              3((3)-0-6) 
 English for Mass Communication 

ฝึกทักษะการอ่านรายงานข่าว การเขียนหัวข้อข่าวและรายงานข่าว การเขียนโฆษณาอย่างง่าย การเตรียม
ค าถามส าหรับการแถลงข่าว การท าโน้ตย่อจากบทสัมภาษณ์และบทแถลงข่าวของสื่อสารมวลชน 

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 
 



941-463 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ                     3((2)-2-5) 
 English for International Business and Trade  

 ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจนภาษาที่ ใช้ในงานธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถ
น าทักษะทั้งสี่อันได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปใช้งานในแวดวงธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

 Vocabulary and expressions used in international business and trade; development of the four 
English language skills for international business and trade 
 
941-464 การพูดในที่ชุมนุมชนและการน าเสนอทางธุรกิจ             3((2)-2-5) 
            English for Publish Speaking and Business Presentations  
 หลักการพูดในที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ; การเตรียมการและการเรียบเรียงความคิดและข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญในการตั้งค าถามและตอบค าถาม อวัจนะภาษาประกอบการ
น าเสนอข้อมูล  

 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  
 ทฤษฎีด้านการล่าม หลักการของการล่ามพูดตามและการล่ามพูดพร้อม การฝึกทักษะการล่ามพูดตามจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะการล่ามพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการล่าม  

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



 
941-467 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ            1(0-2-1) 

Pre-Cooperative Education in Business English      
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ

ท างาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร การท างานเป็น
ทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวัยท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative education types and procedures; work-life adaptability 
in terms of knowledge application and skills required for work completion; problem-solving; 
communication skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 
941-468 การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                    6(0-40-0) 
   Job Training in Business English      
   เงื่อนไข  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)  
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อให้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง 
 Job training in the field-related organizations and companies for students to learn from real 
business settings 
 

941-469 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                       8(0-48-0) 
   Cooperative Education in Business English     
  วิชาบังคับก่อน: 941-467 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

Pre-requisite: 941-467 Pre-Cooperative Education in Business English 
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

นักศึกษา เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการ
ท างานในที่ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

On the job training as a temporary full-time employee in the position appropriate for knowledge 
and competences; connecting theoretical knowledge and actual practice, either as the full time staff or 
in the form of project, in consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to the university 
supervisor and the field supervisor within the first 10th week; presenting the project/study results derived 
from the work practice before work completion; obtaining constantly supervision and advice from  the 
university supervisor and the field supervisor on a systematic basis 



 
946-101 ธุรกิจขั้นต้น            3((3)-0-6) 
 Elementary to Business     
 พลวัตของธุรกิจ ธุรกิจกับการด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ธุรกิจในโลกปัจจุบัน  อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ องค์ประกอบของ
ส่วนงานทางธุรกิจ การจัดการข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ 

 Dynamic of business; business and daily life; current types of business; business in a changing 
world; influences of business environments; principles of administration and management; business 
functions; cross cultural management; business ethics 

 
946-160 หลักการตลาด                3((2)-2-5) 
            Principles of Marketing 
             ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาง
การตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด 
             Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 
 
946-209 หลักการจัดการ                 3((3)-0-6) 
 Principles of Management 

  แนวคิด บทบาท และ วิวัฒนาการทางการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ 
การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขัดแย้ง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการกลยุทธ์ และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ  
 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility and management ethics; 
organization’s environment;  managerial decision making; management functions; planning; organizing; 
leading; group management and conflict; controlling; an overview of strategic management; 
management in the international context 
 



946-260  พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางดิจิทัล                    3((2)-2-5) 
Consumer Behavior and Digital Strategy  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลักการตลาด     
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทฤษฎีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ภายนอก กิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปัจจัยด้านโลกดิจิทัลที่ท าให้นิยามสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค
ดิจิทัลคือชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษาและงานวิจัยที่ปรากฏในโลกดิจิทัลมาตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ 
 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; participation of consumers in the 
new product creation and dissemination; digital world factors influencing a change in definitions of 
society and consumer behavior; digital consumer behavior in a virtual community; case studies and 
research related to the digital world in making decision on strategy development 
 
946-293 หลักการเงินเบื้องต้น          3((3)-0-6) 
            Foundation of Finance 
            ทฤษฎีและหลักการขององค์ความรู้ทางด้านวิชาการเงิน  การอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์หลักการเงิน 
ในการด าเนินนโยบายทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด พื้นฐานในหลักการ
ที่ส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในหลักและทฤษฎีการเงินขั้นสูงรวมถึงวิชาที่เก่ียวข้อง 
             Theories and principles on finance disciplines; discussion of the implementation of the 
knowledge on the discipline toward the business policy based on the best utilization of constrained 
resources; solid underlying principles to further the studies on an advanced finance theory and its 
relevance 
 
946-301 ธุรกิจระหว่างประเทศ                 3((2)-2-5) 

International Business  
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต 
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ 



Concepts, theories and methods of international business; analysis of the economic, social and 
political environment of international business; management of finance, marketing, human resource 
management, production, and strategic planning of international business; building relationships with 
business stakeholders  
 
946-405 การบริหารการผลิตและการด าเนินการ               3((2)-2-5) 
 Production and Operations Management  

ภาพรวมของระบบการผลิตและระบบการบริการเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ท าเลและการวางแผนที่ตั้ง การ
เลือกท าเลที่ตั้ง การพยากรณ์ความต้องการ การบริหารสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพ การจัดการโครงการ พื้นฐาน
การจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน  

Overview of production and operations in manufacturing and services; layout and location 
planning; forecasting; Inventory management; quality control; project management; basic of logistics and 
supply chain management 
 
948-250 การจินตทัศน์ข้อมูล                3((3)-0-6) 
 Data Visualization 
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจินตทัศน์ข้อมูล การเข้าใจบริบทและการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทางธุรกิจ 
การออกแบบรายงานและเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมกับงาน เทคนิคในการน าเสนอข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือจินตทัศน์ การสร้างรายงานแดชบอร์ด การสร้างรายงานเฉพาะกิจ การสร้า งรายงานเชิง
โต้ตอบ 
 Fundamentals of data visualization; understanding the context and extracting insights from the 
business data; report design and choosing and the right chart type for work; data presentation techniques 
and effective communication using visualization tools; creating dashboards, ad-hoc reports and 
interactive virtualizations. 
 
948-461 การเป็นผู้ประกอบการและการแปรรูปธุรกจิ             3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship and Business Transformation 
 การสร้างธุรกิจใหม่ การค้นหาตลาดใหม่ การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร การแปรรูปธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองการแข่งขัน การบริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการจัดการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดลธุรกิจแบบมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง การจัดการการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ การหาแหล่งทุน การบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจใหม่ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 



 New business venture; new marketing identification; organizational innovativeness acceleration; 
business transformation for competition response; innovation and agile driven business management; 
human centric business models design; entrepreneurial marketing; business fundraising; new venture risk 
management; change management and ethics in business 
 
 


