
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 
 
926-261 ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่ 3(3-0-6) 

Entrepreneurship and New Venture Creation 
ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ี

จําเป็น สําหรับผูป้ระกอบการ การวางแผนสําหรับการการ
ระดมทุนและจดัตั้งธุรกิจใหม่ กลยทุธ์สาํหรับธุรกิจใหม่ ปัญหา
และอุปสรรคในการจดัตั้งธุรกิจใหม่ และกรณีศึกษา 

The definition and characteristics of entrepreneurs, 
the skills required for entrepreneurs, planning for funding and 
establishing new business, strategies for new business, the 
problems and obstacles of establishing new businesses, and 
case studies 

 
926-262  กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อมและ 3(3-0-6)

ขนำดกลำง 
 Small and Medium Enterprises Management 

ลกัษณะและประเภทของธุรกิจขนาดย่อมและขนาด
กลาง การนําหลักและทฤษฎีการจัดการปรับใช้กับธุรกิจ 
นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมการทาํธุรกิจขนาดย่อมและขนาด
กลาง กรณีศึกษาความสําเร็จและความลม้เหลวของการจดัการ
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ปัญหาและแนวทางการ
แกปั้ญหา ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศและ
ระดบัโลก 

Characteristics and types of small and medium 
businesses; applications of principles and theories for business 
management; government policies to promote small and 
medium businesses; case study of successful and unsuccessful 
small and medium business; problems and solutions for small 
and medium businesses; national and international economic 
impacts on small and medium-sized businesses 
 
 
 
 
 

 
936-114  ภำษำศำสตร์เบือ้งต้น   3(3-0-6)  

Introduction to Linguistics 
แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ความเป็นมา คาํ

จาํกดัความของภาษาศาสตร์ ธรรมชาติและหนา้ท่ีของภาษา 
ความเป็นสากลของภาษาและบทบาทภาษาในสังคม  
ความสัมพนัธ์ของภาษาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ วิธีการ
วเิคราะห์ภาษา  

Basic concepts of linguistics; history and 
definition of linguistics; nature and functions of language; 
language universal and the role of language in society; 
the relation of linguistics to other disciplines; methods of 
analysis of language 
 
936-115   ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 1  3(3-0-6) 

English Grammar I 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น การระบุ

ชนิดของคาํ โครงสร้างประโยค ชนิดต่างๆ ของประโยค 
เนน้ฝึกฝนในระดบัประโยคความเดียวและประโยคความ
รวม 

Basic English grammar, part of speech 
identification; sentence structures; types of sentence; a 
focus on practicing simple and compound sentences 
 
936-116   กำรส่ือสำรภำษำองักฤษ  3(3-0-6) 

ในชีวติประจ ำวนั 
Everyday English Communication  
ทกัษะการฟังและพดูในชีวติประจาํวนั เนน้การ

พดูคุยเร่ืองสพัเพเหระ  
Listening and speaking skills in daily life with a 

focus on small talk  
 
 
 
 



936-181 ภำษำจนี 1   3(3-0-6) 
Chinese I   
ระบบเสียงและวิธีการเขียนอกัษรจีน ฝึกการฟัง การ

พดูภาษาง่ายๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั โดยออกเสียงไดถู้กตอ้ง 
เรียนรู้หลกัไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูปประโยคสนทนา เขียน
คาํ และนาํศพัท์และโครงสร้างของภาษามาเขียนเป็นประโยค
สั้นๆ 
 Phonetics and writing Chinese characters; basic 
listening and speaking with correct pronunciation; learning 
grammatical rules from conversations; words writing and 
application of vocabularies and grammatical rules in short 
sentences 
 
936-182 ภำษำจนี 2   3(3-0-6) 

Chinese II 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-181 ภำษำจนี 1 
ฝึ ก ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด ภ า ษ า ท่ี สู ง ข้ึ น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ

ชีวติประจาํวนั เรียนรู้หลกัไวยากรณ์เพ่ิมเติมจาก     บทสนทนา
และขอ้ความต่างๆ อ่านความเรียงสั้นๆ 200-250 คาํได ้เรียนรู้
การใชพ้จนานุกรม 

Prerequisite: 936-181 Chinese I 
 Practicing listening, advanced conversations in daily 
life; learning grammatical rules from conversations and texts; 
reading 200 - 250 words short essays; learning how to use a 
dictionary 
 
936-183 ภำษำเยอรมนั 1   3(3-0-6) 
 German I 
 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ไวยากรณ์ การออกเสียง การ
ฟัง การอ่านและทักษะการเขียน การเขียนประโยคต่างๆ บท
สนทนาสั้นๆ ในชีวติประจาํวนั 
 Basic German; grammar; pronunciation; listening; 
reading and writing skills; writing sentences and short 
dialogues in daily life 
 
 
 
 
 

936-184 ภำษำเยอรมนั 2   3(3-0-6) 
 German II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:936-183 ภำษำเยอรมนั 1 
 ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัในระดบัสูงข้ึน เนน้การ
พดูและการเขียน เพ่ือการส่ือสาร การเขียนหวัขอ้ต่างๆ โดย
ใชรู้ปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน 

Prerequisite: 936-183 German I 
 Advanced German grammar; emphasizing 
speaking and writing; communication; using complex 
sentence structures in general writing 
 
936-185 ภำษำญี่ปุ่ น 1   3(3-0-6) 
 Japanese I 
 ฝึ ก ก า ร ฟั ง แ ล ะ พู ด ภ า ษ า ง่ า ย ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กับ
ชีวิตประจาํวนัโดยออกเสียงได้ถูกตอ้ง เรียนรู้คาํศพัท์ไม่
นอ้ยกวา่ 300 คาํ เรียนรู้หลกัไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูป
ประโยคสนทนา ศึกษาการใช้อกัษร ทั้ง 3 ชุด ของญ่ีปุ่น 
และฝึกฝนการนาํคาํศพัท์และหลกัไวยากรณ์มาเขียนเป็น
ประโยคสั้นๆ 
 Practicing listening and basic conversations in 
daily life with correct pronunciation; learning more than 
300 words; learning grammatical rules from 
conversations; studying the three sets of Japanese 
characters and practice writing short sentences with 
words and grammatical rules  
 
936-186 ภำษำญี่ปุ่ น 2   3(3-0-6) 
 Japanese II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-185 ภำษำญี่ปุ่ น 1 
 ฝึกการฟัง และการพูดภาษาท่ีสูงข้ึนท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตประจําว ัน เรียนรู้หลักไวยากรณ์เพ่ิมเติมจากบท
สนทนาและขอ้ความต่างๆ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้เรียนรู้
คาํศพัท์ไม่นอ้ยกวา่ 500 คาํ เขียนตวัคนัจิ ไดป้ระมาณ 200 
ตวั เรียนรู้การใชพ้จนานุกรม 

Prerequisite: 936-185 Japanese I 
Practicing listening and advanced conversations 

in daily life; learning additional  grammatical rules from 
conversations and texts; attain no less than 500 new 



words; writing about 200 Kanji characters; learning how to 
use a dictionary 
 
936-187 ภำษำมลำยู 1   3(3-0-6) 
 Malay I 

ฝึกการฟัง และการพูดภาษาง่ายๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําว ัน โดยออกเสียงได้ถูกต้อง ให้ รู้จักใช้หลัก
ไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูปประโยคสนทนา สามารถเขียนคาํ
และฝึกฝนในดา้นการนาํศพัท์และโครงสร้างของภาษามาเขียน
เป็นประโยคสั้นๆ 

Practicing listening and speaking simple Malay in 
daily life with correct pronuinciation; learning grammatical 
structures from conversations; able to write words and 
practice writing short sentences using vocabulary and 
grammatical structures  
 
936-188 ภำษำมลำยู 2   3(3-0-6) 
 Malay II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-187 ภำษำมลำยู 1 
 ฝึ ก ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด ภ า ษ า ท่ี สู ง ข้ึ น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ
ชีวิตประจาํวนั เน้นระบบเสียงและการออกเสียงให้ชดัเจน ฝึก
สนทนา การเขียนประโยคและการอ่านบทความสั้นๆ  
Prerequisite: 936-187 Malay I 
 Practicing listening and advanced conversations in 
daily life; emphasizing phonetics and correct pronunciation; 
practicing conversations; writing sentences and reading short 
articles 
 
936-189 ภำษำรัสเซีย 1   3(3-0-6) 
 Russian I 
 ไวยากรณ์ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน และฝึกทักษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ในระดบัตน้ เพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 Basic Russian grammar; listening, speaking, 
reading, and writing skills practice in elementary level for 
communication in daily life 
 
 
 
 

936-190 ภำษำรัสเซีย 2   3(3-0-6) 
 Russian II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-189 ภำษำรัสเซีย 1 
 ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับสูงข้ึน และฝึก
ทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดบัท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้สามารถ
ส่ือสารในสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน 

Prerequisite: 935-189 Russian I 
Advanced Russian grammar; practicing more 

advanced listening, speaking, reading and writing skills to 
communicate in more complicated situations 
 
936-191 ภำษำเกำหล ี1   3(3-0-6) 
 Korean I 
 ทกัษะการฟัง การออกเสียง การเขียนพยญัชนะ
เกาหลี ศึกษาไวยากรณ์และเขียนประโยคสั้นๆ บทสนทนา
ในชีวติประจาํวนั 
 Skills for listening, pronunciation, writing in 
Korean; learning grammatical rules and writing short 
sentences; conversations in daily life 
 
936-192 ภำษำเกำหล ี2   3(3-0-6) 
 Korean II 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-191 ภำษำเกำหล ี1 
 ทักษะการติดต่อส่ือสาร โครงสร้างไวยากรณ์
และรูปประโยคภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อน การออกเสียงและ
สาํเนียงถูกตอ้งตามมาตรฐาน ศึกษาวฒันธรรมเกาหลี 

Prerequisite: 936-191 Korean I 
Communication skills: grammatical rules and 

complex sentences; correct pronunciation and phonetics; 
Korean cultural study 
 
936-200   กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ การทาํงาน
เป็นทีมทั้งในสาขาวิชา และหรือระหวา่งสาขาวิชา ภายใต้
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and public 
minded; teamwork within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
 
936-210   กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม 3(3-0-6) 
  Intercultural Communication 

ธรรมชาติและปัญหาของการส่ือสารระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันในด้านภาษา และวฒันธรรม 
อิทธิพลของความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
การส่ือสาร ทกัษะการปรับตวั    การสร้างความสัมพนัธ์และ
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 

Natures and problems of interpersonal 
communication or groups of people in different languages and 
cultures; the influence of the differences of languages and 
cultures affecting communication; skills in adapting oneself; 
establishing relationship and cross cultural communication 
 
936-211 สัทศำสตร์ภำษำองักฤษ   3(3-0-6)  
 English Phonetics 
 ม นุ ษ ย์ กั บ ก า ร พู ด  อ วัย ว ะ ใ น ก า ร อ อ ก เ สี ย ง 
กระบวนการออกเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงสระ พยญัชนะ  
เสียงและสญัลกัษณ์แทนเสียง การถ่ายถอดเสียงจากสทัอกัษร   
 Human and speech; speech organs; sound 
production in English; consonant and vowel sounds; sound 
and symbols; phonetic transcription 
 
936-212  กำรออกเสียงภำษำองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Pronunciation 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-113 สัทศำสตร์
ภำษำองักฤษ 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษระดับต่างๆ คาํ วลี อนุ
ประโยค ประโยค การพูดในถอ้ยความแบบต่อเน่ือง การเน้น
พยางค์และทาํนองเสียง การแบ่งช่วงจงัหวะ การตดัเสียง การ
กลมกลืนเสียง การเช่ือมโยงเสียง คู่เทียบเสียง 
 
 
 

Prerequisite: 936-113 English Phonetics 
 English pronunciation at various levels; word, 
phrase, clause and sentence, connected speech; stress and 
intonation; juncture, elision, assimilation and linking; 
minimal pairs 
 
936-213   ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 2  3(3-0-6) 
   English Grammar II 
 บังคบัเรียนก่อน 936-115 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 
1 

หลักไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีซับซ้อนมากข้ึน 
ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยค 

Prerequisite: 936-115 English Grammar I 
Advanced English grammar; compound and 

complex sentences; analysis of sentence structures 
 

936-214   กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ 3(3-0-6) 
Business English Communication 

 ทกัษะการฟัง และพดูในบริบทการส่ือสารทาง
ธุรกิจ  

Listening and speaking skills in business 
communication contexts 
 
936-215 กำรอ่ำนอย่ำงมกีลวธีิ  3(3-0-6) 
 Strategic Reading 

กลวธีิการอ่าน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ การอ่าน
งานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ  

Reading strategies; reading comprehension; 
reading various types of short texts 
 
936-216  กำรอ่ำนอย่ำงมวีจิำรณญำณ  3(3-0-6) 

Critical Reading 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-215  กำรอ่ำนอย่ำง
มกีลวธีิ 
             การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ท่ีมีขนาดยาวข้ึน 
การอ่านเชิงวเิคราะห์ 
 
 



Prerequisite : 936-215  Strategic Reading 
 Reading various types of longer texts; critical 
reading 
 
936-217  กำรเขียนย่อหน้ำ   3(3-0-6) 

Paragraph Writing 
ส่วนประกอบของย่อหน้า ย่อหน้าประเภทต่าง ๆ 

กระบวนการการเขียนย่อหน้า เน้นการ       ฝึกเขียนย่อหน้า
ประเภทการบรรยายและยอ่หนา้ประเภทการเล่าเร่ือง 

Parts of a paragraph; types of paragraph; paragraph 
writing process; a focus on descriptive and narrative 
paragraphs writing 
 
936-218  กำรเขียนควำมเรียง   3(3-0-6) 
 Essay Writing 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-217  กำรเขียนย่อหน้ำ 
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค ว า ม เ รี ย ง 

กระบวนการการเขียนความเรียง โดยเน้นการ ฝึกเขียนความ
เรียงประเภทอธิบายความและความเรียงประเภทแสดงความ
คิดเห็น  

Prerequisite : 936-217 Paragraph Writing 
Types of essay; parts of an essay; essay writing 

process; a focus on expository and argumentative essays 
writing 

 
936-219 กำรแปลภำษำองักฤษ-ไทย   3(3-0-6) 
 English-Thai Translation 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 936-115 ไวยำกรณ์
ภำษำองักฤษ 1,936-213 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 2   

หลกัการ กระบวนการ และเทคนิคเบ้ืองตน้ในการ
แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย การถ่ายถอดช่ือเฉพาะ อภิปราย
งานแปล ขอ้ผิดพลาดและแนวทางแกไ้ข 

Prerequisite: 936-115 English Grammar I,              
936-213 English Grammar II 

Principles, processes, and techniques in basic 
English-Thai translation; transliteration; discussions of 
translation, mistranslation and solutions  
 
 

936-311 กำรแปลภำษำไทย-องักฤษ   3(3-0-6) 
Thai-English Translation  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-219 กำรแปลภำษำ

องักฤษ-ไทย  
หลกัการ กระบวนการ และเทคนิคเบ้ืองตน้ใน

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  การถ่ายถอดช่ือเฉพาะ 
อภิปรายงานแปล ขอ้ผิดพลาดและแนวทางแกไ้ข 

Prerequisite: 936-219 English-Thai 
Translation 
Principles, processes, and techniques in basic 

Thai-English translation; transliteration; discussions of 
translation, mistranslation and solutions  

 
936-312  กำรพูดในทีส่ำธำรณะ  3(3-0-6) 
 Public Speaking 

การเตรียมและการพูดในท่ีสาธารณะในโอกาส
ต่างๆ การส่ือสารด้วยวจันภาษาและอวจันภาษา การใช้
เทคนิคและส่ือท่ีหลากหลายเพื่อการพดูท่ีมีประสิทธิภาพ 

Preparation and delivery of speeches for diverse 
occasions within a public setting; verbal and non-verbal 
communication; using visual aids for effective oral 
presentations 
 
936-313   ภำษำองักฤษเพือ่กำรโต้ตอบทำงธุรกจิ 3(3-0-6) 
 English for Business Correspondence    
 การอ่านและการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ เช่น บนัทึก อีเมล ์จดหมาย  

  Reading and writing various forms of business 
correspondence such as memos, emails, and letters 
 
936-314 ระเบียบวธีิวจิยัทำงสังคมศำสตร์ 3(3-0-6) 

Research Methodology in Social Science 
งานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร กระบวนการวิจยั การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ปัญหา การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั วิธีการเลือก
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการ
รายงานผลการวจิยั  

 



Research related to English communication; research 
procedures; analysis and synthesis of problems; development 
of research instruments, sampling methods, data collection and 
analysis; reporting research findings 
 
936-321   ภำษำองักฤษส ำหรับกำรท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
  English for Tourism 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-002 กำรฟัง-พูด
ภำษำองักฤษ, 936-003 กำรอ่ำน-เขียนภำษำองักฤษ 

ทกัษะภาษาองักฤษระดบักลางทั้งทางดา้นการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ท่องเท่ียว ทั้งในฐานะนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจดา้น
การท่องเท่ียว  

Prerequisite: 936-002  English  Listening-
Speaking,  936-003  English Reading-Writing   

Intermediate level of English listening, speaking, 
reading, and writing in various situations for communication 
in tourism both as a tourist and tourism entrepreneur 
 
936-322 ภำษำองักฤษส ำหรับเลขำนุกำร  3(3-0-6) 
             English for Secretary 

ทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นสาํหรับ
งานเลขานุการ การทักทายและการตอ้นรับลูกค้า การติดต่อ
ระหวา่งบุคคลและทางโทรศพัท์ การให้ขอ้มูล การใชเ้คร่ืองใช้
สาํนกังาน การจดบนัทึกขอ้ความ  การจบัใจความสาํคญัจากส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และจากเร่ืองท่ีฟัง การโตต้อบทาง
ธุรกิจ 

English listening, speaking, reading and writing 
skills essential for secretarial work; greeting and welcoming 
clients; interpersonal communication and telephoning; giving 
information; office equipment utilization; note-taking, 
summarizing from print media, electronic media, and from 
listening; business correspondence  
 
 
 
 
 
 

936-323  ภำษำองักฤษส ำหรับส่ือมวลชน   3(3-0-6)  
English for Mass Media  
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน

ส่ือมวลชน การใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์ท่ีใช้   ในงาน
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

English listening, speaking, reading and writing 
skills related to mass media; creative use of language in 
different forms of mass media in print media, radio, and 
television; advertising and public relations 
 
936-324   ภำษำองักฤษส ำหรับกำรตลำด 3(3-0-6) 
 English for Marketing 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาด การนาํเสนอสินคา้หรือบริการ การ
ส่งเสริมการขาย การติดต่อ นดัและเขา้พบลูกคา้ 

English listening, speaking, reading and writing 
skills related to sales and marketing for presenting 
products or services, promoting sales, contacting 
customers, making an appointment, and meeting 
customers 
 
936-331   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร 3(3-0-6) 

ด้ำนสุขภำพและสปำ 
 English for Wellness and Spa 

ทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษสาํหรับ
งานบริการดา้นสุขภาพและสปา คาํศัพท์เก่ียวกบัสุขภาพ
และสปา สมุนไพร ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การซกัประวติั 
การแนะนําบริการ การนวดแผนไทย การแก้ปัญหาและ
การจดัการขอ้ร้องเรียน 

English listening, speaking, reading and writing 
skills for wellness and spa for health and spa vocabulary, 
herbs, parts of body; getting patients’ information; 
recommending services; Thai traditional massage; 
solving problems and handling complaints   
 
 
 
 



936-332 ภำษำองักฤษส ำหรับโทอคิ  3(3-0-6)   
 English for TOEIC 

การฟังเพื่อจับใจความในรูปแบบของการบรรยาย
ภาพ คาํถามและการโตต้อบคาํถาม บทสนทนาและบทพูด
เด่ียว การอ่านเพ่ือจบัใจความ คาํศพัท ์และไวยากรณ์ 

Listening comprehension in forms of picture 
descriptions; questions and responses; dialogues and 
monologues; reading comprehension; vocabulary and 
grammar 
 
936-333 ภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์ 3(3-0-6) 

English for Tourist Guides 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 936-002 กำรฟัง-พูด

ภำษำองักฤษ, 936-003 กำรอ่ำน-เขียนภำษำองักฤษ 
ทักษะ ฟัง  พูด  อ่ า น  เ ขี ยนภา ษาอัง กฤษใ นงา น

มัคคุเทศก์ ฝึกสนทนาในสถานการณ์ การกล่าวต้อนรับ
นักท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักาํหนดการเดินทางและท่ี
พกั สถานท่ีท่องเท่ียว เร่ืองเล่าต่างๆ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและเทศกาลสําคญัต่างๆ การให้คาํแนะนาํดา้นความ
ปลอดภยัและ การปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมในสถานท่ีต่างๆ การ
ตอบคาํถามนักท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และ การ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของนักท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติัการนํา
เท่ียวท่ีใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง 

Prerequisite: 936-002  English  Listening-
Speaking , 936-003  English Reading-Writing   

English listening, speaking, reading and writing 
skills in tourist guides work; practice speaking in welcoming 
tourists, talking through itinerary and accommodation, giving 
commentary on places of interests, anecdotes, culture, 
traditions and important festivals; giving advice about safety 
precautions, rules and etiquettes; answering tourists’ 
questions, dealing with problems and tourists’ complaints; 
practicing conducting a tour using English in authentic 
circumstances 
 
 
 
 
 

936-334  ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร 3(3-0-6) 
อำหำรและเคร่ืองดืม่  

 English for Food and Beverage Services 
ทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษสาํหรับ

งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การรับจอง การเสนอ
เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ การแก้ปัญหา และการ
จดัการขอ้ร้องเรียน  

English listening, speaking, reading and writing 
skills for food and beverage services; taking reservations, 
presenting food and beverage menus, solving problems, 
and handling complaints 

 
936-411  นำนำภำษำองักฤษ    3(3-0-6) 
 World Englishes   
 การแพร่กระจายของภาษาองักฤษในยคุต่างๆ 
บทบาทและสถานภาพของภาษาองักฤษ อุดมการณ์เร่ือง
ภาษามาตรฐาน ความเขา้ใจภาษาร่วมกนัและการยอมรับ  
ภาษาองักฤษแบบต่างๆในโลก      ความเป็นเจา้ของ
ภาษาองักฤษและความไม่เท่าเทียมกนั  แนวโนม้
ภาษาองักฤษในอนาคต 

Propagation of English in different periods; the 
role and status of English; standard language ideology; 
intelligibility and acceptability; varieties of English 
around the world; ownership of English and inequality; 
future prospects of English 
 
936-412   สัมมนำหัวข้อทำงภำษำองักฤษ 3(3-0-6) 
 Seminar in English Topics 

การสมัมนาในหวัขอ้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ การ
อ่านคน้ควา้งานวจิยั และการอภิปรายผลการวจิยั 

Seminar in English topics related to the English 
language; examination of research studies and discussion 
of research findings 
 
936-421  ภำษำองักฤษส ำหรับพนักงำนโรงแรม 3(3-0-6) 
  English for Hotel Personnel 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการ การแก้ปัญหาและการจดัการขอ้
ร้องเรียนในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจห้องพกัใน 



แผนกรับจอง แผนกตอ้นรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนก
สนัทนาการ 

English listening, speaking, reading, and writing 
skills related to services; solving problems, and handling 
complaints in different departments of hotel and lodging 
businesses in reservations, front office, housekeeping, and 
recreations 
 
936-422   ภำษำองักฤษส ำหรับกำรให้บริกำร 3(3-0-6) 

ด้ำนกำรบิน 
   English for Airline Services 

ทกัษะภาษาองักฤษสําหรับการบริการในธุรกิจการ
บิน ในการบริการผูโ้ดยสาร การให้ขอ้มูล การจองตัว๋เคร่ืองบิน 
ตารางการบิน และกฎระเบียบพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการเดินทาง การ
ลงทะเบียนเพ่ือข้ึนเคร่ืองบิน การมาถึงจุดหมาย การออก
เดินทาง งานบริการบนเท่ียวบิน หน้าท่ีของพนักงานตอ้นรับ 
การบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม  การให้บริการตามคาํร้อง
ขอและการแกปั้ญหาใหผู้โ้ดยสาร 

English skills for airline services in airline passenger 
services, giving information, ticket booking, flight schedules 
and air travel rules, check in for a flight, arriving at the 
destination, departure, in-flight services, duties of a flight 
attendant, food and beverage supplies, passengers’ service 
request and solutions  

 
936-431   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร 3(3-0-6) 

ทำงกฎหมำย 
English for Legal Services 
ทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษสาํหรับงาน

บริการทางกฎหมายใน การแปลเอกสารทางกฎหมาย การต่อวี
ซ่าและใบอนุญาตทาํงาน การจดทะเบียนพาณิชย ์และการจด
ทะเบียนสมรส  

English listening, speaking, reading and writing 
skills for legal services in translations of legal documents, visa 
and work permits, commercial registration and marriage 
registration 

 
 
 

936-432 กำรแปลธุรกจิ   3(3-0-6) 
Business Translation 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-219 กำรแปลภำษำ
องักฤษ-ไทย ,936-311 กำรแปลภำษำ                      
ไทย-องักฤษ 
การแปลเอกสารธุรกิจ จดหมายธุรกิจ เอกสาร

ด้านการตลาด สัญญาทางกฎหมายและคู่มือ ทั้ งจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ 

Prerequisite: 936-219 English-Thai 
Translation, 936-311 Thai-English 
Translation  
Translating business documents business letters, 

marketing documents, legal contracts and manuals both 
from English to Thai and from Thai to English 

936-433 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรจดักำร  3(3-0-6)
ประชุม 
English for Meeting Arrangement 
ภาษาองักฤษสําหรับการจัดการประชุมในการ

กาํหนดตารางการประชุม การจดัทาํวาระการประชุม การ
ดาํเนินการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการทาํ
รายงานการประชุม 

English skills for meeting arrangement in 
scheduling a meeting, creating a meeting agenda, 
monitoring a meeting, note-taking and writing a meeting 
report  

936-434  ภำษำองักฤษส ำหรับ   3(3-0-6) 
กำรประชำสัมพนัธ์     
English for Public Relations 
ทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษสาํหรับการ

ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบและลีลาในการเขียนและพูดเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์งานดา้นต่างๆ ในส่ือท่ีหลากหลาย การ
เขียนข่าว การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การทําบท
สมัภาษณ์และข่าวแจก  

 
 
 



  English listening, speaking, reading, and writing 
skills for public relations in forms and styles in speaking and 
writing for a variety of public relations occasions in various 
forms of media,  news writing,  brochure making, interview 
preparing and news releases  

936-467 กำรฝึกงำน   3(0-18-0) 
Practicum  
 ฝึกงานในหน่วยงานของภาคธุรกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีศึกษา เช่น การท่องเท่ียว การ
โรงแรม การขนส่งสินค้า การนําเข้าและส่งออก เพ่ือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผูอ่ื้น ฝึกทักษะการส่ือสาร และ
ประยกุตค์วามรู้และความสามารถของตนเอง โดยนกัศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนผ่านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 7 ภาคการศึกษา และมี
ระยะในการฝึกงานไม่น้อยกว่า  270 ชั่วโมง โดยมีการ
ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศการฝึกงาน และรายงาน
การฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร
กาํหนด 

Work training in business sectors or other sectors 
relating to the students’ study program including tourism, 
hotel, logistics, and import and export to have students gain 
real experiences from practicum, to learn how to work with 
other people, to practice communication skills and apply their 
knowledge and ability; students must have registered at Prince 
of Songkla University for at least 7 semesters, have a 
minimum of 270 hours of practicum experience, receive an 
evaluation by their workplace, the advisor’s monitoring, and 
reporting their work performance or other methods specified 
by the program committee 

936-478 สหกจิศึกษำ   6(0-36-0) 
Cooperative Education 

 การปฏิบัติงานจ ริงด้านภาษาอังกฤษ ณ สถาน
ประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา
สหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน
และการนาํเสนอผลสาํเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
 
 

Working at enterprises on jobs related to 
English under the serpervision of a cooperative education 
advisor and the other advisor from each organization; 
reporting and presenting achievement of each cooperative 
education project  

936-480 เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ 1(1-0-2)
และฝึกงำน 
Pre-Cooperative Education and Practical 
Training 
เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ การปรับตวัเขา้กบัองคก์ร  โครงสร้างองคก์ร
การทาํงาน  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน  การวางแผนชีวิตและอาชีพ  การ
จดัทาํโครงการ  การทาํประวติัยอ่ และจดหมาย สมคัรงาน 
เทคนิคการสมคัรงานและการสอบสัมภาษณ์  จริยธรรมใน
การปฏิบติังาน 

Preparatory work for the establishment, 
adjustment to organization, structure of organization, 
administrative work in office, basic knowledge in labor 
law, life and career planning, project management, 
writing resume and application letter, techniques for job 
application and job interview, work ethics 


