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926-261 ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่    3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation 
 ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะ     
ท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบการ การวางแผนสาํหรับการระดม
ทุนและจัดตั้งธุรกิจใหม่ กลยุทธ์สําหรับธุรกิจใหม่ ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดตั้ ง ธุร กิจใหม่ ผู ้ประกอบการ             
ทางสังคม ผู ้ประกอบการทางสังคมกับการพัฒนาสังคม 
ประเด็นปัจจุบันท่ี เ ก่ียวข้องกับการประกอบการ และ
กรณีศึกษา 
 Definitions and characteristics of entrepreneurs; 
the skills required for entrepreneurs; planning for funding 
and establishing new business; strategies for new business;  
problems and obstacles of establishing new businesses; 
social entrepreneurs; social entrepreneurs and society 
development; current issues related to entrepreneurships; 
and case studies 
 
934-324 โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนส ำนักงำน  3((2)-2-5)   
 Software Applications for Office Work 
 การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับสนับสนุน             
การทาํงานสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรม
ตารางการคํานวณ แนวคิดเ ร่ืองข้อมูลและการใช้งาน 
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้โปรแกรมการนาํเสนอ
ขอ้มูล โปรแกรมสาํหรับการออกแบบสิงพิมพ ์อินโฟกราฟิก 
โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสนบัสนุนการนดัหมายและเทคโนโลยี
สาํหรับการติดต่อส่ือสารและการใชข้อ้มูลร่วมกนั 
 Softwares applications for office work; word 
processing; spreadsheet; data and data management system; 
presentation software; digital publishing and design 
software; infographics; scheduling software; technology for 
enhancing team communication and sharing resources 
 
936-120 เปิดโลกภำษำองักฤษ    3((3)-0-6)     
 English Discovery  

ไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร โครงสร้างไวยากรณ์  
ในสถานการณ์การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจริง หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 
โครงสร้างไวยากรณ์ การพูดและการเขียนโดยใชโ้ครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 
 Grammar in communication; grammatical 
structures in authentic situations; functions related to 
grammatical structures; speaking and writing with correct 
grammatical structures 
 
936-121 สัทศำสตร์และกำรออกเสียงภำษำองักฤษ 3((3)-0-6)   
                English Phonetics and Pronunciation
 เ สี ย ง พ ยั ญ ช น ะ แ ล ะ ส ร ะ  สั ท อั ก ษ ร                              
การถ่ายถอดเสียง กระบวนการทางเสียง การออกเสียง
ภาษาองักฤษ การลงเสียงหนกัเบา และทาํนองเสียง  

Consonant and vowel sounds; phonetic symbols; 
phonetic transcriptions; phonological processes; 
pronunciation in English; stress and intonation 
 
936-122 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรโต้ตอบ                   3((3)-0-6)   
                Interactive English 
 ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล การพูดคุยเร่ืองทัว่ไป การดาํเนินการสนทนา 
การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาเชิงบวก มารยาททางสงัคม 

English conversation skills used in interpersonal 
communication; small talk; continuing a conversation; use of 
positive verbal and non-verbal language; social etiquette 
 
936-181 ภำษำจนี 1                    3((3)-0-6)   
                Chinese I 
              ระบบเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกการฟัง                
การพูดภาษาง่ายๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัโดยออกเสียงได้
ถูกต้อง เรียนรู้หลักไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูปประโยค
สนทนา เขียนคํา และนําศัพท์และโครงสร้างของภาษา          
มาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ 
  Phonetics and writing Chinese characters; basic 
listening and speaking with correct pronunciation; learning 
grammatical rules from conversation; 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 พูด ภา ษ า ท่ี สูง ข้ึ น ท่ี เ ก่ี ย วกับ
ชีวิตประจาํวนั เรียนรู้หลกัไวยากรณ์เพ่ิมเติมจากบทสนทนา
และข้อความต่าง ๆ อ่านความเรียงสั้ นๆ 200-250 คําได้ 
เรียนรู้การใชพ้จนานุกรม 
                 Prerequisite: 936-181 Chinese I 
                 Practicing listening, advanced conversations in 
daily life; learning grammatical rules from conversation and 
texts; reading 200-250 words short essays; learning how to 
use a dictionary 
 
936-183 ภำษำเยอรมนั 1                    3((3)-0-6) 
                German I 
                ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน้ ไวยากรณ์ การออกเสียง       
การฟัง การอ่านและทักษะการเขียน การเขียนประโยค           
ต่าง ๆ บทสนทนาสั้น ๆ 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 
                รำยวชิำบังคบัก่อน : 936-183 ภำษำเยอรมนั 1 
                ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัในระดบัสูงข้ึน เนน้การพดู
การเขียน เพ่ือการส่ือสาร การเขียนหัวขอ้ต่าง ๆ โดยใชรู้ป
ประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน 

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 กั บ
ชีวิตประจําว ันโดยออกเสียงได้ถูกต้อง เ รียนรู้คําศัพท์            
ไม่น้อยกว่า 300 คาํ เรียนรู้หลักไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกใน     
รู ป ป ร ะ โ ย ค ส น ท น า  ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้อัก ษ ร  ทั้ ง  3  ชุ ด                    
ของภาษาญ่ีปุ่น และฝึกฝนการนาํคาํศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์
มาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ 

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 และการพูดภาษาท่ีสูงข้ึนท่ีเ ก่ียวกับ
ชีวิตประจาํวนั เรียนรู้หลกัไวยากรณ์เพ่ิมเติมจากบทสนทนา
และขอ้ความต่าง ๆ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้เรียนรู้คาํศพัท์
ไม่น้อยกว่า 500 คํา เ ขียนตัวคันจิได้ประมาณ 200 ตัว        
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 ภำษำมำลำยู 1                    3((3)-0-6) 
                Malay I 
                ฝึกการฟัง และการพูดภาษาง่ายๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิต ป ร ะ จําว ัน  โ ด ย อ อ กเ สีย ง ได้ถู กต้อ ง  ใ ห้ รู้ จักใช้                 
หลกัไวยากรณ์ท่ีสอดแทรกในรูปประโยคสนทนา สามารถ
เขียนคาํและฝึกฝนในดา้นการนาํคาํศพัท์และโครงสร้างของ
ภาษามาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ 

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 ภำษำมำลำยู 2                    3((3)-0-6) 
                Malay II 
                รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน 936-187 ภำษำมำลำยู 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 กับ
ชีวิตประจาํวนั เน้นระบบเสียงและการออกเสียงให้ชดัเจน      
ฝึกสนทนา 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 
 
936-220 ภำษำองักฤษผ่ำนส่ือออนไลน์                  2((2)-0-4) 
 English through Online Media 
 การค้นคว้าหาความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ          
การวิเคราะห์และประเมินค่าเ น้ือหาของส่ือออนไลน์             
การ เ รียน รู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านแหล่ง เ รียนรู้ ท่ี
หลากหลาย 
    Searching for knowledge through online media; 
analyzing and performing online content evaluation; 
learning online English through various learning resources 
 
936-221 กำรอ่ำนเพ่ือควำมเพลดิเพลนิ    2((2)-0-4)   
 Reading for Pleasure   
 ก า ร อ่ า น เ ร่ื อ ง สั้ น แ ล ะ เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง  ๆ                         
ตามความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและ    
การเขียนเชิงสะทอ้นความคิดจากส่ิงท่ีอ่าน 

Reading short stories and other pieces of writing 
based on students’ interests; reflecting on the reading 
through discussions and writing 
 
936-222 กำรเขียนควำมเรียง    3((3)-0-6)   
                Composition Writing 

การรวบรวมและเรียบเรียงความคิดในการเขียน                
การ เ รี ย บ เ รีย ง ปร ะโ ยค  การ เ ขี ย น เ ล่ า เ ร่ื อง ก าร เ ขียน              
แสดงความคิดเห็น  

Gathering and organizing ideas; sentence 
formation; writing narratives; expressing opinions 
 
936-223  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ                   3((3)-0-6) 
                English for Presentation 
                ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ กาํหนด
วตัถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู ้ฟัง การจัดเตรียมเค้าโครง       
แบบแผนการนาํเสนอ การจดัเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วย
ในการนาํเสนอภาษากายในการนาํเสนองาน  

English presentation skills; objective setting; 
audience analysis; preparation and outlines for presentations; 
preparation of document and presentation devices; body 
language for presentations  
 
936-224 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรจดักำร                3((3)-0-6)  
 งำนส ำนักงำน  
 English for Office Administration 
 ทัก ษ ะ ก า ร ส่ือ สา ร ภา ษ า อัง ก ฤ ษ ท่ี จํา เ ป็ น ต่ อ             
การจัดการงานสํานักงาน บทสนทนาในสํานักงานและ        
บทสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีเก่ียวขอ้ง การฟังและจดบันทึก
การบันทึกการประชุม การจัดประชุมการเขียนบันทึก
ข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ือสารภายใน
สาํนกังาน  
                English communication skills essential for office 
administration; expressions in the office and related 
telephone conversations; listening and note-taking; minutes 
taking; meeting arrangements; writing memorandums and 
emails for communicating in the office 
 
936-225 กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ             3((3)-0-6)   
 Business English Communication 
 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในบริบท
ทางธุรกิจการให้ขอ้มูลองคก์ร การแนะนาํสินคา้และบริการ 
การสนทนาทางโทรศัพท์ การอธิบายแผนภูมิและขั้นตอน
การทํางาน  การนัดหมาย  การเจรจาต่อรอง  การแสดง        
ความคิดเห็น และนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 
 English listening, speaking, reading and writing in 
business contexts; giving organization information; products 
and service presentations; telephone conversations; 



describing charts and processes; making appointments; 
negotiating; expressing opinions and presenting business 
information 
 
936-226 กำรแปล                     3((3)-0-6)   
 Translation 
 หลักการแปลและเทคนิคการแปลขั้ นพ้ืนฐาน         
จ า ก ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ จ า ก ภ าษ าไท ย                  
เป็นภาษาองักฤษ การแปลขอ้ความ ขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ 
 Principles of translation and techniques in basic 
Thai to English translation and English to Thai translation; 
translating texts, pieces of information and documents 
 
936-227 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ          3((3)-0-6)   
                Thai for Business Communication 
 ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกิจ ทักษะการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ  รูปแบบต่าง ๆ การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ การใชโ้ทรศพัท ์การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
อ ง ค์กร  ก า ร ใ ห้ข้อ มู ล เ ก่ี ย วกับผ ลิต ภัณฑ์แ ละบริการ                
การส่ือสารธุรกิจในโลกธุรกิจยคุใหม่ 

Characteristics of Thai for business; Thai 
communication skills needed in various forms of business; 
business negotiations; telephoning; presenting organization; 
giving information about products and services; business 
communication in the modern world  

    
936-228 กำรอ่ำนอย่ำงมกีลวธีิและมวีจิำรณญำณ  3((3)-0-6)     
 Strategic and Critical Reading  
 กลวิธีการอ่าน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ การอ่าน      
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เชิงวเิคราะห์ 

Reading strategies; reading comprehension; 
reading various types of texts critically 
 
936-229 ภำษำองักฤษส ำหรับโทอคิ    3((3)-0-6)   
 English for TOEIC 
 การฟังเพ่ือจับใจความในบริบททางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปในรูปแบบการบรรยายภาพ คาํถามและ     
การโต้ตอบคาํถาม บทสนทนาและบทพูดเด่ียว การอ่าน     
เพื่อจบัใจความคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์สาํหรับการสอบโทอิค 

 Listening comprehension in business and general 
situations in forms of picture descriptions, questions and 
responses, dialogues and monologues; reading 
comprehension; vocabulary and grammar for TOEIC 
 
936-300 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรโต้ตอบทำงธุรกจิ     3((3)-0-6) 
 English for Business Correspondence 
 ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น จ ด ห ม า ย ท า ง ธุ ร กิ จ               
การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Reading and writing business letters, writing           
e-mails 
 
936-301 ภำษำองักฤษเพ่ือทกัษะทำงสังคม            2((2)-0-4)   
               English for Socializing 
               การพูดคุยเ ร่ืองทั่ว  ๆไปในชีวิตประจําว ันและ         
ในบริบททางธุรกิจ การเร่ิมบทสนทนาการรักษา การสนทนา
ใหด้าํเนินต่อไป การอธิบายขยายความ การแสดงความคิดเห็น 
และการจบบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Small talk in everyday conversation and in 
business context; starting and maintaining a conversation; 
elaboration; expressing opinions; ending a conversation in 
different situations 
 
936-302 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรท่องเทีย่ว           3((2)-2-5)   
                English for Tourism  
 ก า ร ฟั ง พู ด อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ เ พื่ อ              
การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว      
ทั้ งในฐานะนักท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการด้านการท่องเท่ียว 
การฝึกปฏิบัติ เ ชิง บูรณาก ารกับการทํางานไม่ตํ่ ากว่า               
ร้อยละ 20 
 English listening, speaking, reading, and writing in 
various situations for communication in tourism both as a 
tourist and tourism service provider; work-integrated 
learning of at least 20% 
 
 
 
 
 



936-303  ภำษำองักฤษส ำหรับงำน                   3((2)-2-5) 
               บริกำรภำยในท่ำอำกำศยำน 
               English for Airport Operations Services       
               ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ี เ ก่ียวข้องกับ             
พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร  ง า น ต ร ว จ ค น เ ข้ า เ มื อ ง ส น า ม บิ น                      
งานขายสินคา้ปลอดอากร การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ   
การทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20  
                Vocabulary and expressions related to customs 
procedures, airport immigration profession, and duty-free 
products selling; work-integrated learning of at least 20% 
 
936-304 สัมมนำหัวข้อทำงภำษำองักฤษ                2((2)-0-4)   
               Seminar in English Topics    
 ก า ร สัม ม น า ใ น หัวข้อ เ ก่ี ย วกับ ภา ษ า อัง ก ฤ ษ               
การค้นควา้งานวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยจากงานวิจัย         
ท่ีอ่าน 
 Seminars in English topics related to the English 
language: examination of research studies and discussion of 
research findings 
 
936-305 นำนำภำษำองักฤษโลก                   3((3)-0-6) 
 Global Englishes 
 ก า ร ศึ ก ษ า พัฒ น า ก า ร ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ                   
ในบริบทโลก กระบวนทัศน์ของนานาภาษาอังกฤษโลก 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ภาษาอังกฤษในฐานะ     
ภาษานานาชาติ การวิเคราะห์ การแปรเปล่ียนของโครงสร้าง
ภาษาองักฤษ พลวตัของการใช้ภาษาองักฤษในบริบทโลก 
รวมถึงแนวโนม้งานวจิยัท่ีน่าสนใจ  
 The development of English as a global language; 
emergence of World Englishes (WE), English as a Lingua 
Franca (ELF), and English as an international language 
(EIL); analysis of linguistic variation, dynamic usage, 
including research trends in global Englishes 
 
936-306 กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม   3((3)-0-6)   
 Intercultural Communication 
 ธรรมชาติและปัญหาการส่ือสารระหวา่งบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ี มี พ้ืนฐานแตกต่ างกันในด้าน ภาษ าแ ล ะ

วัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกต่างด้านภาษาและ
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 
 Natures and problems of interpersonal 
communication among groups of people with various 
language and cultural backgrounds; the influence of the 
differences in languages and cultures on communication 
 
936-307 ภำษำองักฤษส ำหรับงำน                   3((2)-2-5) 
               ต้อนรับส่วนหน้ำ 
               English for Front Office   
 ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น            
สําหรับงานบริการต้อนรับส่วนหน้า การรับจองห้องพกั     
การเช็คอิน การให้ขอ้มูลห้องพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
การจัดการขอ้ร้องเรียน การเช็คเอาท์ การส่ือสารระหว่าง
ว ัฒนธรรมสําหรับงานบริการส่วนหน้า การฝึกปฏิบัติ           
เชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 

Essential English vocabulary and expressions for 
front office; taking room reservations; checking in; giving 
information on rooms and facilities; handling complaints; 
checking out; intercultural communication for front office; 
work-integrated learning of at least 20% 
 
936-308 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองต้น                   3((3)-0-6)   
 Introduction to Research Methodology
 กระบวนการวิจัยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ปัญหา การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวิจัยวิธีการเลือก
ตวัอย่าง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การรายงาน
ผลการวจิยั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ 

Research procedures; analysis and synthesis of 
problems; development of research instruments, using 
sampling methods; data collection and analysis; reporting 
research findings; conducting research related to English 
language 
 
936-309 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมคัคุเทศก์          3((2)-2-5)   
                English for Tour Guiding 
                ค ํา ศัพ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ท่ี จํา เ ป็ น               
ในงานมัค คุ เทศก์  การสนทนาในสถานการณ์ต่ าง  ๆ                   
การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย ต้อนรับ การแนะนํา



รายการนําเท่ียว การบรรยายและนําชมสถานท่ีท่องเท่ียว    
การอธิบายข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม การอธิบายข้อควร
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย  การตอบข้อซักถาม การจัด
กิจกรรมนนัทนาการ การให้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียวเม่ือมีปัญหา
ระหว่างการนําเ ท่ียว การกล่าวคําอําลา การฝึกปฏิบัติ              
เชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
  Essential English vocabulary and expressions in 
tour guiding; conversations in various situations; using 
English in greeting, welcoming, introducing an itinerary, 
giving information about and guiding to the visiting places, 
explaining some social sensitivities, explaining safety 
precautions, replying to tourists’ questions, conducting 
recreational activities, dealing with crisis on tour, leave-
taking; work-integrated learning of at least 20% 
 
936-310  ภำษำองักฤษส ำหรับงำน                   3((2)-2-5) 
               บริกำรสปำและสุขภำพ    
               English for Spa and Wellness Services
 ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นสําหรับ
งานสปาและสุขภาพ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การซกัประวติั
สุขภาพ การรับจอง การแนะนํา สินค้าและบริการสปา 
สมุนไพรไทย การจดัการขอ้ร้องเรียน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
    Essential English vocabulary and expressions for 
spa and wellness services; parts of the body; obtaining health 
information; taking reservations; recommending health 
products and services; Thai herbs, handling complaints; 
work-integrated learning of at least 20% 
 
936-315  ภำษำองักฤษเพ่ืองำนบริกำรบนเคร่ืองบิน  3((2)-2-5)                     
                English for In-flight Services         
  ศพัท์ และสํานวนสําหรับงานบริการบนเคร่ืองบิน 
การให้คาํแนะนําด้านความปลอดภัย การให้ข้อมูลสินค้า
ปลอดภาษี การพูดเก่ียวกับปัญหาด้านสุขภาพ ยา และ         
การปฐมพยาบาล และการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน     
การประกาศบนเคร่ืองบิน การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส่ิงอํานวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน รหัสสายการบิน 
ระดบัชั้นโดยสาร ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ 
การใช้ภาษาท่ีสุภาพเพ่ือการจัดการกับขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ   

ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ทํ า ง า น                                    
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 

Vocabulary and expressions for in-flight services: 
giving safety instructions, presenting duty free sales items, 
describing health problems, medicine and first aid, and 
dealing with emergency situations; in-flight announcements; 
in-flight food and beverages services; in-flight amenities; 
airlines codes; travel classes; special passengers; diplomatic 
language for dealing with complaints; work-integrated 
learning of at least 20% 

 
936-316 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรหำงำน                     2((1)-2-3)   
 English for Job Seeking  
 ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษสําหรับการหางาน 
การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของประกาศงาน การเขียนประวติัย่อ การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน  การเตรียมตัว
สัมภาษณ์งาน การนาํเสนอตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพและ
การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 

English communication skills needed for job 
application; reading job advertisements; job mapping; 
writing a resume; writing a cover letter; filling in an 
application form; preparing for a job interview; self-
presentations; personality development and self-confidence 
enhancement 

   
936-317 กำรฝึกงำน 1              ไม่น้อยกว่ำ 240 ช่ัวโมง 
                Internship I 
  ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ภา ค ฤ ดู ร้ อ น  ใ น ชั้ น ปี ท่ี  3            
โดยเน้นการใช้ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการด้านธุรกิจ
โรงแรม การท่องเ ท่ียว หรือ งานบริการด้านการบิน                
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะ
ภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
เรียนรู้การทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน           
ในชั้นปีท่ี 4 โดยนักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านมาแลว้    
ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ประเมินผลโดยหน่วยงาน          
ท่ีฝึกงาน การนิเทศการฝึกงาน และรายงานการฝึกงานหรือ
วิธี อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด        



โดยมีผลการประเมินเป็น G , P, F ทั้ งน้ีนักศึกษาจะต้อง         
มีผลการเรียนเป็น G หรือ P จึงจะสาํเร็จการศึกษา 
  Work training in summer with a minimum of      
240 hours for third year students with an emphasis on using 
English for hotel, tourism, or airline services to provide 
students with opportunities to practice using English 
communication skills in the real working contexts and gain 
some working experiences for further job-trained in the 
fourth year; requiring a registration of at least 6  semesters,  
evaluation from their workplace, advisor and the report of 
their work performance or other methods specified by the 
program committee; the assessment symbols recorded in G, 
P or F, the ‘G’ or ‘P ’ for graduation requirement 
 
936-318   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร               3((2)-2-5) 
                อำหำรและเคร่ืองด่ืม   

English for Food and Beverage Services 
ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น             

สําห รับ งานบริการอาหารและเค ร่ือง ด่ืม  การ รับจอง              
การรับออร์เดอร์ การบรรยายอาหารไทยและอาหารตะวนัตก 
ค วา ม รู้ เ ร่ื อ ง ไ วน์ แ ล ะ ก า ร จับ คู่ ไ วน์ กับ อ า ห า ร ต่ า ง  ๆ                  
การจัดการข้อร้องเรียน การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ        
การทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 

 Essential English vocabulary and expressions for 
food and beverage services; taking reservations; taking 
orders; describing Thai food and Western food; wine 
knowledge and wind and food pairing; handling complaints; 
work-integrated learning of at least 20% 
 
936-400   ชุดวชิำภำษำองักฤษส ำหรับ                 9((4)-16-7) 
                 งำนส ำนักงำนโรงแรม  
                 English for Hotel Office Work 
 ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ                     
ง า น สํ า นั ก ง า น โ ร ง แ ร ม  ก า ร จ ด บัน ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม                    
การฝึกอบรมพนักงาน การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจใน          
งานโรงแรม การเจรจาต่อรองในการขาย การจัดการ             
ข้อร้องเรียน แนวโน้มธุรกิจโรงแรมโลก จิตวิทยาและ        
การพฒันาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการโรงแรม  การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 

    Essential English vocabulary and expressions for 
hotel office work; minute taking; staff training; business 
correspondence in hotel businesses; negotiating in sales; 
handling complaints; global trends in hotel businesses; 
psychology and personality development for hotel services; 
work-integrated learning of at least 50% 
 
936-401   ชุดวชิำภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์ 9((4)-16-7) 
  English for Tourist Guides 
   ศพัท์และสํานวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการบรรยาย
สถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญในประเทศไทย ทั้ งการท่องเท่ียว     
เชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์ การปฏิบัติจัดนําเ ท่ียวรูปแบบต่าง ๆ
จิตวิท ยาและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับมัคคุ เทศก์              
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
    Essential English vocabulary and expressions in 
describing important tourist attractions in Thailand; natural 
tourism, cultural tourism, historical tourism, practice 
conducting various types of guided tour; psychology and 
personality development for tour guides; work-integrated 
learning of at least 50% 
 
936-402 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพ่ืองำน                 9((4)-16-7) 
                บริกำรภำคพื้น   
                English for Ground Services        
   ศัพท์  และสํานวนสําหรับงานบริการภาคพ้ืน        
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับท่ีนั่งและประตูข้ึนเคร่ือง การเช็คอิน
สัมภาระของผูโ้ดยสาร การถามและตอบผูโ้ดยสารเก่ียวกับ
รายละเอียดการเดินทางของเท่ียวบิน และการให้ข้อมูล
เ ก่ียวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสถานการณ์
ฉุ ก เ ฉิ น  สิน ค้าอัน ต ร าย แ ล ะ วัต ถุ อัน ต ร าย  ต าร าง บิน                 
การประกาศในสนามบิน การบริการติดตามสัมภาระสูญหาย 
จิตวิทยาและการพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับงานบริการภาคพ้ืน 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
  Vocabulary and expressions for ground services: 
providing information about passengers’ seats and boarding 
gate, checking in passengers’ baggage, asking and answering 
passengers’ questions about flight itineraries, giving 
information about safety regulations and emergency 



situations; dangerous goods and hazardous substances; flight 
schedules, airport announcements; lost and found services; 
psychology and personality development for ground 
services; work-integrated learning of at least 50% 
 
936-403 เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ                   1(0-2-1)  
               Preparation for Cooperative Education 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา 
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
การเลือกสถานประกอบการ การค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับ      
สถานประกอบการ การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา             
การ เ ขียนรายงาน การนํา เสนอโครงงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน ทักษะใน
การทาํงาน และทกัษะการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   
 Preparation for cooperative education; researching 
information relating to cooperative education intern; 
choosing an organization; conducting a cooperative 
education project; report writing, report presenting; 
personality development; moral and ethics; working skills; 
problem solving skills. 
 
936-404  กำรฝึกงำน 2                    4(0-24-0)   
 Internship II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 936-317 กำรฝึกงำน 1 
 การฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาท่ี 2 ในชั้นปีท่ี 4      
โดยเน้นการใช้ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการด้านธุรกิจ
โรงแรม การท่องเ ท่ียว หรือ งานบริการด้านการบิน                 
ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานและ 
ฝึ ก ใ ช้ ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น                      
สถานประกอบการณ์ เ รียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า          
การทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนเพื่อเตรียมพร้อมประกอบอาชีพ     
หลังสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน     
ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา ประเมินผลโดย
หน่วยงานท่ี ฝึกงานการนิ เทศการฝึกงานและรายงาน           
การฝึกงานหรือวธีิอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร
กาํหนด 

Prerequisite: 936-317 Internship I 
                Work training in semester 2 of year 4 students, 
focusing on using English for hotel, tourism or airlines 

services, with a minimum of 320 hours of internship to 
provide students with opportunities to practice using English 
communication skills in the real working contexts and gain 
some working experiences, solving problems as well as 
learning to work with others as a preparation for their 
professions after graduation; requiring a registration of at 
least 7 semesters; evaluation from their workplace, and the 
report of their work performance or other methods specified 
by the program committee 
 
936-405 สหกจิศึกษำ                    6(0-36-0)  
               Cooperative Education 
 การฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 4 
เน้นทักษะและความ รู้ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการ         
ด้านธุรกิจโรงแรม การท่องเท่ียว หรือ งานบริการด้าน         
การบินไม่น้อยกว่า  576 ชั่วโมง  เพื่ อให้นัก ศึกษาได้                   
ฝึกปฏิบัติงานในสภาพการปฏิบัติงานจริง ฝึกใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทการทํางานในสถานประกอบการ 
เรียนรู้การแกปั้ญหา การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อเตรียมพร้อม
ประกอบอาชีพหลงัสาํเร็จการศึกษา 
 Job training semester 2 of year 4 on jobs related to 
hospitality services, tourism or airlines with the minimum of 
576 hours for students to get well-trained experience in real 
working environment, using English in Business Enterprises; 
working with others for professions after graduated.  
 
936-432 กำรแปลธุรกจิ                    3((3)-0-6) 
                Business Translation 
                การแปลเอกสารธุรกิจ จดหมายธุรกิจ เอกสารดา้น
การตลาด สัญญาทางกฎหมายและคู่มือจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
               Translating business documents; business letters; 
marketing reports; contracts and operational manuals; 
translating both from English to Thai and from Thai to 
English 
 
 
 
 



936-433  ภำษำองักฤษส ำหรับกำรจดัประชุม          3((3)-0-6) 
                English for Meeting Arrangement 
                ภาษาอังกฤษท่ีใช้สําหรับการจัดการประชุม           
ก า ร ติ ด ต่ อ ประ สา นงา น ก า ร จัด ทํา วา ร ะก ารประชุม                 
การดําเนินการประชุม การจดบันทึกการประชุม และ          
การทาํรายงานการประชุม 
                 English skills in meeting arrangement; scheduling 
meetings; creating agendas; monitoring meetings; note-
taking and writing minutes 
 
936- 476 กำรเขียนรำยงำนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ  3((3)-0-6) 
               Business English Report Writing 
 คาํศัพท์ รูปแบบภาษา รูปแบบการเขียนรายงาน      
การปฏิบติังาน การเขียนบรรยาย อธิบายรูปภาพ กราฟ และ  
การแปลขอ้มูล 
                Vocabulary, expressions and language patterns in 
business English report writing; working report forms; 
describing and explaining tables, diagrams, graphs and 
interpreting information 
 
936-479 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรเจรจำต่อรอง     3((3)-0-6) 
               English for Negotiation 
 คํา ศั พ ท์  รู ป แ บ บ ภ า ษ า แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง                
ทางดา้นวฒันธรรมในบริบทของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

Vocabulary, language patterns and cultural 
diversity in the context of business negatiations 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ (แผน2+2)  

 
926-261 ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่        3((3)-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation
 ความหมายและลักษณะของผูป้ระกอบการ ทักษะ     
ท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการการวางแผนสําหรับการระดม
ทุนและจดัตั้งธุรกิจใหม่ กลยุทธ์สําหรับธุรกิจใหม่ ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดตั้ งธุรกิจใหม่ ผู ้ประกอบการทางสังคม 
ผูป้ระกอบการทางสังคมกบัการพฒันาสังคม ประเด็นปัจจุบนั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการ และกรณีศึกษา 
 Definitions and characteristics of entrepreneurs; the 
skills required for entrepreneurs; planning for funding and 
establishing new business; strategies for new business;  
problems and obstacles of establishing new businesses; social 
entrepreneurs; social entrepreneurs and society development; 
current issues related to entrepreneurships; and case studies 
 
934-324 โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนส ำนักงำน    3((2)-2-5)   
 Software Applications for Office Work 
 ก า ร ใ ช้โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุก ต์สํ า ห รั บ สนับ สนุ น              
การทาํงานสาํนกังาน โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมตาราง
การคํานวณ แนวคิดเร่ืองข้อมูลและการใช้งาน โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลเ บ้ืองต้นโปรแกรมการนําเสนอข้อมูล 
โปรแกรมสําหรับการออกแบบสิงพิมพ์  อินโฟกราฟิก 
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสนับสนุนการนัดหมายและเทคโนโลยี
สาํหรับการติดต่อส่ือสารและการใชข้อ้มูลร่วมกนั 
 Soft wares applications for office work; word 
processing; spreadsheet; data and data management system; 
presentation software; digital publishing and design software; 
info graphics; scheduling software; technology for enhancing 
team communication and sharing resources 
 
936-220 ภำษำองักฤษผ่ำนส่ือออนไลน์                      2((2)-0-4) 
 English through Online Media 

ก า ร ค้น ค ว้า หา ควา ม รู้ ผ่ า น ส่ือ ออ นไ ล น์ต่ าง  ๆ               
การวเิคราะห์และประเมินค่าเน้ือหาของส่ือออนไลน์ การเรียนรู้
ภาษาองักฤษออนไลน์ผา่นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

    Searching for knowledge through online media; 
analyzing and performing online content evaluation; 
learning online English through various learning resources 
 
936-224 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรจดักำร            3((3)-0-6)  
 งำนส ำนักงำน  
 English for Office Administration 
 ทัก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น                
ต่อการจดัการงานสาํนกังาน บทสนทนาในสาํนกังานและ             
บทสนทนาทางโทรศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง การฟังและจดบนัทึก
การบันทึกการประชุม การจัดประชุมการเขียนบันทึก
ข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ือสารภายใน
สาํนกังาน  
                English communication skills essential for 
office administration; expressions in the office and related 
telephone conversations; listening and note-taking; 
minutes taking; meeting arrangements; writing 
memorandums and emails for communicating in the office 
 
936-229 ภำษำองักฤษส ำหรับโทอคิ               3((3)-0-6)   
 English for TOEIC 
 การฟังเพ่ือจับใจความในบริบททางธุรกิจและ
สถานการณ์ทัว่ไปในรูปแบบการบรรยายภาพ คาํถามและ
การโตต้อบคาํถาม บทสนทนาและบทพูดเด่ียว การอ่าน
เพื่อจับใจความคาํศัพท์และไวยากรณ์สําหรับการสอบ
โทอิค 
 Listening comprehension in business and 
general situations in forms of picture descriptions, 
questions and responses, dialogues and monologues; 
reading comprehension; vocabulary and grammar for 
TOEIC 
 
 
 
 



936-302 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรท่องเทีย่ว               3((2)-2-5)   
               English for Tourism     

การฟังพูดอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวทั้ งในฐานะ
นักท่องเท่ียวและผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติั
เชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
 English listening, speaking, reading, and writing in 
various situations for communication in tourism both as a 
tourist and tourism service provider; work-integrated learning 
of at least 20% 
 
936-303  ภำษำองักฤษส ำหรับงำน                      3((2)-2-5) 
               บริกำรภำยในท่ำอำกำศยำน 
               English for Airport Operations Services       
               ศพัท์และสํานวนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการ
ศุลกากร งานตรวจคนเข้าเ มืองสนามบิน งานขายสินค้า       
ปลอดอากร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 20  
                Vocabulary and expressions related to customs 
procedures, airport immigration profession, and duty-free 
products selling; work-integrated learning of at least 20% 
 
936-304 สัมมนำหัวข้อทำงภำษำองักฤษ                    2((2)-0-4)   
               Seminar in English Topics    
               การสมัมนาในหวัขอ้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ การคน้ควา้
งานวจิยัและนาํเสนอผลการวจิยัจากงานวจิยัท่ีอ่าน 
 Seminars in English topics related to the English 
language: examination of research studies and discussion of 
research findings 
 
936-305 นำนำภำษำองักฤษโลก                      3((3)-0-6) 
 Global Englishes 
 ก า ร ศึ ก ษ า พัฒ น า ก า ร ก า ร ใ ช้ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ใ น          
บ ริบทโลก กระบวนทัศน์ของนานาภาษาอังกฤษ โ ล ก 
ภาษาองักฤษในฐานะภาษากลาง ภาษาองักฤษในฐานะภาษา
นานาชาติ การวิเคราะห์ การแปรเปล่ียนของโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ พลวตัของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทโลก 
รวมถึงแนวโนม้งานวจิยัท่ีน่าสนใจ  

 The development of English as a global 
language; emergence of World Englishes (WE), English as 
a Lingua Franca (ELF), and English as an international 
language (EIL); analysis of linguistic variation, dynamic 
usage, including research trends in global Englishes 
 
936-306 กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม             3((3)-0-6)   
 Intercultural Communication 
 ธรรมชาติและปัญหาการส่ือสารระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างกันในด้านภาษาและ
วัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกต่างด้านภาษาและ
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 
 Natures and problems of interpersonal 
communication among groups of people with various 
language and cultural backgrounds; the influence of the 
differences in languages and cultures on communication 
 
936-307 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนต้อนรับส่วนหน้ำ 3((2)-2-5) 
               English for Front Office   
 ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น         
สําหรับงานบริการตอ้นรับส่วนหน้า การรับจองห้องพกั                        
ก า ร เ ช็ ค อิ น  ก า ร ใ ห้ ข้อ มู ล ห้ อ ง พัก แ ล ะ ส่ิ ง อํา น ว ย                
ความสะดวก การจัดการข้อร้องเ รียน การเช็คเอาท์             
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมสาํหรับงานบริการส่วนหนา้ 
การฝึกปฏิบัติ เ ชิงบูรณาการกับการทํางานไม่ตํ่ ากว่า         
ร้อยละ 20 

Essential English vocabulary and expressions for 
front office; taking room reservations; checking in; giving 
information on rooms and facilities; handling complaints; 
checking out; intercultural communication for front office; 
work-integrated learning of at least 20% 
 
936-308 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองต้น                        3((3)-0-6)   
 Introduction to Research Methodology 
 กระบวนการวิจัยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ปัญหา การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัวิธีการเลือก
ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การรายงาน
ผลการวจิยั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ 



Research procedures; analysis and synthesis of 
problems; development of research instruments, using 
sampling methods; data collection and analysis; reporting 
research findings; conducting research related to English 
language 
 
936-309 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมคัคุเทศก์             3((2)-2-5)   
                English for Tour Guiding 
                ค ํ า ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น                     
ในงานมัคคุเทศก์ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้
ภาษาองักฤษในการทกัทาย ตอ้นรับ การแนะนาํรายการนาํเท่ียว 
การบรรยายและนําชมสถานท่ีท่องเท่ียว การอธิบายขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้หา้ม การอธิบายขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั  
การตอบขอ้ซักถาม การจดักิจกรรมนันทนาการ การให้ขอ้มูล
นกัท่องเท่ียวเม่ือมีปัญหาระหวา่งการนาํเท่ียว การกล่าวคาํอาํลา 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
  Essential English vocabulary and expressions in tour 
guiding; conversations in various situations; using English in 
greeting, welcoming, introducing an itinerary, giving 
information about and guiding to the visiting places, explaining 
some social sensitivities, explaining safety precautions, 
replying to tourists’ questions, conducting recreational 
activities, dealing with crisis on tour, leave-taking; work-
integrated learning of at least 20% 
 
936-310  ภำษำองักฤษส ำหรับงำน                      3((2)-2-5) 
               บริกำรสปำและสุขภำพ 
               English for Spa and Wellness Services 
                ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี จํ า เ ป็ น                  
สําห รับงานสปาและสุขภาพ ส่วนต่ าง  ๆ  ของ ร่างกาย                   
การซักประวัติสุขภาพ การรับจอง การแนะนําสินค้าและ   
บริการสปา สมุนไพรไทย การจัดการข้อร้องเรียน การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
    Essential English vocabulary and expressions for spa 
and wellness services; parts of the body; obtaining health 
information; taking reservations; recommending health 
products and services; Thai herbs, handling complaints;   work-
integrated learning of at least 20% 
 

936-315  ภำษำองักฤษเพ่ืองำนบริกำรบนเคร่ืองบิน 3((2)-2-5) 
               English for In-flight Services         
  ศั พ ท์  แ ล ะ สํ า น ว น สํ า ห รั บ ง า น บ ริ ก า ร                    
บนเค ร่ืองบิน การให้ค ําแนะนําด้านความปลอดภัย            
การให้ข้อมูลสินค้าปลอดภาษี การพูดเก่ียวกับปัญหา       
ด้านสุขภาพ ยา และการปฐมพยาบาล และการจัดการ        
กับสถานการณ์ฉุกเ ฉิน  การประกาศบนเค ร่ืองบิน                
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่ิงอาํนวยความสะดวก   
บนเคร่ืองบิน รหสัสายการบิน ระดบัชั้นโดยสาร ผูโ้ดยสาร
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ การใช้ภาษาท่ีสุภาพเพ่ือ
การจดัการกบัขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 20 

Vocabulary and expressions for in-flight 
services: giving safety instructions, presenting duty free 
sales items, describing health problems, medicine and first 
aid, and dealing with emergency situations; in-flight 
announcements; in-flight food and beverages services; in-
flight amenities; airlines codes; travel classes; special 
passengers; diplomatic language for dealing with 
complaints; work-integrated learning of at least 20% 
 
936-316 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรหำงำน               2((1)-2-3)   
 English for Job Seeking  
 ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษสาํหรับการหางาน   
การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของประกาศงาน การเขียนประวติัย่อ การเขียนจดหมาย
สมคัรงาน การกรอกแบบฟอร์มสมคัรงาน การเตรียมตวั
สัมภาษณ์งาน การนําเสนอตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ 
และการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 English communication skills needed for job 
application; reading job advertisements; job mapping; 
writing a resume; writing a cover letter; filling in an 
application form; preparing for a job interview; self-
presentations; personality development and self-
confidence enhancement 
 
 
 



936-317 กำรฝึกงำน 1   ไม่น้อยกว่ำ 240 ช่ัวโมง 
                Internship I 
  การฝึกปฏิบติังานภาคฤดูร้อน ในชั้นปีท่ี 3 โดยเน้น
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการด้านธุรกิจโรงแรม        
การท่องเ ท่ียว หรือ งานบริการด้านการบินไม่น้อยกว่า              
240 ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษ          
ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ และเรียนรู้การทาํงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 โดยนกัศึกษา
ตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
ประเมินผลโดยหน่วยงานท่ีฝึกงาน การนิเทศการฝึกงาน และ
รายงานการฝึกงานหรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํ
ห ลัก สู ต ร กํา ห น ด  โ ด ย มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ป็ น  G , P, F                    
ทั้ งน้ีนักศึกษาจะตอ้งมีผลการเรียนเป็น G หรือ P จึงจะสําเร็จ
การศึกษา 
  Work training in summer with a minimum of 240 
hours for third year students with an emphasis on using English 
for hotel, tourism, or airline services to provide students with 
opportunities to practice using English communication skills in 
the real working contexts and gain some working experiences 
for further job-trained in the fourth year; requiring a 
registration of at least 6  semesters,  evaluation from their 
workplace, advisor and the report of their work performance or 
other methods specified by the program committee; the 
assessment symbols recorded in G, P or F, the ‘G’ or ‘P ’ for 
graduation requirement 
 
936-318   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำร           3((2)-2-5) 
                อำหำรและเคร่ืองด่ืม   

English for Food and Beverage Services 
ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ี จํา เ ป็นสําหรับ         

งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การรับจอง การรับออร์เดอร์  
การบรรยายอาหารไทยและอาหารตะวนัตก ความรู้เร่ืองไวน์
และการจับคู่ไวน์กับอาหารต่าง ๆ การจัดการข้อร้องเรียน       
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
             Essential English vocabulary and expressions for food 
and beverage services; taking reservations; taking orders; 
describing Thai food and Western food; wine knowledge and 
wind and food pairing; handling complaints; work-integrated 
learning of at least 20% 

936-400   ชุดวชิำภำษำองักฤษส ำหรับ             9((4)-16-7) 
                 งำนส ำนักงำนโรงแรม  
                 English for Hotel Office Work 
 ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ                
ง าน สํานักง าน โ ร ง แ ร ม  การ จ ด บัน ทึ กการ ประชุม                
การฝึกอบรมพนักงาน การเ ขีย นโต้ตอบทาง ธุร กิจ               
ในงานโรงแรมการเจรจาต่อรองในการขาย การจดัการขอ้
ร้องเ รียน แนวโน้มธุรกิจโรงแรมโลก จิตวิทยาและ          
การพฒันาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการโรงแรม การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
    Essential English vocabulary and expressions for 
hotel office work; minute taking; staff training; business 
correspondence in hotel businesses; negotiating in sales; 
handling complaints; global trends in hotel businesses; 
psychology and personality development for hotel 
services; work-integrated learning of at least 50% 
 
936-401 ชุดวชิำภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์ 9((4)-16-7) 
 English for Tourist Guides 
  ศั พ ท์ แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี ใ ช้                           
ในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญในประเทศไทย      
ทั้ ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว                          
เ ชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์         
การปฏิบัติจัดนํา เ ท่ี ยว รูปแบบต่ าง  ๆ  จิตวิทยาและ                
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับมัคคุเทศก์ การฝึกปฏิบัติ       
เชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
    Essential English vocabulary and expressions 
in describing important tourist attractions in Thailand; 
natural tourism, cultural tourism, historical tourism, 
practice conducting various types of guided tour; 
psychology and personality development for tour guides; 
work-integrated learning of at least 50% 
 
936-402 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพ่ืองำน             9((4)-16-7) 
                บริกำรภำคพื้น   
                English for Ground Services        
   ศัพท์ และสํานวนสําหรับงานบริการภาคพ้ืน    
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีนัง่และประตูข้ึนเคร่ือง การเช็คอิน
สมัภาระของผูโ้ดยสาร การถามและตอบผูโ้ดยสารเก่ียวกบั



รายละเอียดการเดินทางของเท่ียวบิน และการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน        
สินค้าอันตรายและวัตถุอันตราย ตารางบิน การประกาศ            
ในสนามบิน การบริการติดตามสัมภาระสูญหาย จิตวิทยาและ
การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับงานบริการภาคพ้ืน การฝึกปฏิบติั
เชิงบูรณาการกบัการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 
  Vocabulary and expressions for ground services: 
providing information about passengers’ seats and boarding 
gate, checking in passengers’ baggage, asking and answering 
passengers’ questions about flight itineraries, giving 
information about safety regulations and emergency situations; 
dangerous goods and hazardous substances; flight schedules, 
airport announcements; lost and found services; psychology 
and personality development for ground services; work-
integrated learning of at least 50% 
 
936-404 กำรฝึกงำน 2                     4(0-24-0)   
 Internship II 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 936-317 กำรฝึกงำน 1 
 การฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาท่ี  2ในชั้ นปี ท่ี 4       
โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการด้านธุรกิจ
โรงแรม การท่องเท่ียว หรือ งานบริการดา้นการบินไม่นอ้ยกวา่ 
320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานและ ฝึกใชท้กัษะ
ภาษาองักฤษในการปฏิบติังานในสถานประกอบการณ์ เรียนรู้
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า  ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น                         
เ พื่ อ เ ต รี ยม พร้อ ม ประ กอ บอ าชีพหลังสํา เ ร็ จการศึกษา                 
โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า          
7 ภาคการศึกษา ประเมินผลโดยหน่วยงานท่ีฝึกงานการนิเทศ   
การฝึกงานและรายงานการฝึกงานหรือวิ ธี อ่ืน  ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนด 

Prerequisite: 936-317 Internship I 
                Work training in semester 2 of year 4 students, 
focusing on using English for hotel, tourism or airlines 
services, with a minimum of 320 hours of internship to provide 
students with opportunities to practice using English 
communication skills in the real working contexts and gain 
some working experiences, solving problems as well as 
learning to work with others as a preparation for their 
professions after graduation; requiring a registration of at least 

7 semesters; evaluation from their workplace, and the 
report of their work performance or other methods 
specified by the program committee 
 
936-433  ภำษำองักฤษทีใ่ช้ส ำหรับกำรจดั            3((3)-0-6) 
                กำรประชุม  
                English for Meeting Arrangement 
                ภาษาอังกฤษท่ีใช้สําหรับการจัดการประชุม           
การติดต่อประสานงาน การจัดทําวาระการประชุม           
การดําเนินการประชุม การจดบันทึกการประชุม และ     
การทาํรายงานการประชุม 
                English skills in a meeting; scheduling 
meetings; creating agendas; monitoring meetings; note-
taking and writing minutes 
 
936- 476 กำรเขียนรำยงำนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ 3((3)-0-6) 
                Business English Report Writing 
 คาํศพัท์ รูปแบบภาษา รูปแบบการเขียนรายงาน
การปฏิบัติงาน การเขียนบรรยาย อธิบายรูปภาพ กราฟ 
และการแปลขอ้มูล 
                Vocabulary, expressions and language patterns 
in business English report writing; working report forms; 
describing and explaining tables, diagrams, graphs and 
interpreting information 
 
936-479 ภำษำองักฤษส ำหรับกำรเจรจำต่อรอง  3((3)-0-6) 
               English for Negotiation 
 คํา ศัพ ท์  รู ป แ บ บ ภา ษ า แ ล ะ ค วา ม แ ต ก ต่ า ง     
ทางด้านวัฒนธรรมในบริบทของการเจรจาต่อรอง            
ทางธุรกิจ 

Vocabulary, language patterns and cultural 
diversity in the context of business negatiations 
 
KB17001016 A Guiding Course                           1 Credit 

               For English Majors   
               This is a      comprehensive English course 

aimed at developing students’ basic language skills of 
listening, speaking, reading, and writing. This course helps 
students standardize their phonetics, intonation, expand 



their vocabulary, consolidate grammar knowledge that they 
learned in high school, skillfully use common sentence 
patterns, understand the forms and features of different literary 
genres, and ultimately improve their integrated ability of using 
English. With plenty of basic language training, the course 
enables students to communicate in English fluently and 
appropriately. As a key course in the curriculum at the 
foundational level, this course plays a vital role for English 
major undergraduates and lays a solid foundation for their 
future English studies. 
 
KB17001045  English Phonetics           1 Credit 
                        By focusing on speaking practice, 
pronunciation improvement and vocabulary expansion, this 
course is designed to give non-native speakers of English 
maximum opportunity to listen, understand, and speak the 
English language to improve their level of proficiency in verbal 
communication using English. The goal, in addition, is to 
expose students to the cultural values of other countries while 
fostering cross-cultural communication. 
 
KB17001171  Oral English 1                       2 Credits 
         By focusing on speaking practice, pronunciation 
improvement and vocabulary expansion, this course is 
designed to give non-native speakers of English maximum 
opportunity to listen, understand, and speak the English 
language to improve their level of proficiency in verbal 
communication using English. The goal, in addition, is to 
expose students to the cultural values of other countries while 
fostering cross-cultural communication. 
 
KB17001172  Oral English 2                       2 Credits 
          By focusing on speaking practice, 
pronunciation improvement and vocabulary expansion, this 
course is designed to give non-native speakers of English 
maximum opportunity to listen, understand, and speak the 
English language to improve their level of proficiency in verbal 
communication using English. The goal, in addition, is to 

expose students to the cultural values of other countries 
while fostering cross-cultural communication. 
 
KB17001173  Oral English 3                2 Credits 
         By focusing on speaking practice, 
pronunciation improvement and vocabulary expansion, 
this course is designed to give non-native speakers of 
English maximum opportunity to listen, understand, and 
speak the English language to improve their level of 
proficiency in verbal communication using English. The 
goal, in addition, is to expose students to the cultural 
values of other countries while fostering cross-cultural 
communication. 
 
KB17001174  Oral English 4                2 Credits 
          By focusing on speaking practice, 
pronunciation improvement and vocabulary expansion, 
this course is designed to give non-native speakers of 
English maximum opportunity to listen, understand, and 
speak the English language to improve their level of 
proficiency in verbal communication using English. The 
goal, in addition, is to expose students to the cultural 
values of other countries while fostering cross-cultural 
communication. 
 
KB17001181  English Audio- Visual                   2 Credits 
                        Listening I  
         This course provides an introduction of, and 
extensive training on, the basic skills and techniques 
involved in English listening. Through a variety of topics 
in real world context such as sports, travelling, 
entertainment etc. and different genres, students are 
expected to master the ability of understanding, analyzing 
and outlining the content of listening materials. 
 
 
 
 



KB17001182  English Audio- Visual                         2 Credits 
                Listening II                         
               This course provides an introduction of, and 

extensive training on, the basic skills and techniques involved 
in English listening. Through a variety of topics in real world 
context such as sports, travelling, entertainment etc. and 
different genres, students are expected to master the ability of 
understanding, analyzing and outlining the content of listening 
materials. 
 
KB17001183  English Audio- Visual                         2 Credits 

                Listening III                         
               This course provides an introduction of, and 

extensive training on, the basic skills and techniques involved 
in English listening. Through a variety of topics in real world 
context such as sports, travelling, entertainment etc. and 
different genres, students are expected to master the ability of 
understanding, analyzing and outlining the content of listening 
materials. 
 
KB17001184  English Audio- Visual                         2 Credits 

                Listening IV                         
               This course provides an introduction of, and 

extensive training on, the basic skills and techniques involved 
in English listening. Through a variety of topics in real world 
context such as sports, travelling, entertainment etc. and 
different genres, students are expected to master the ability of 
understanding, analyzing and outlining the content of listening 
materials. 
 
KB17001191  English Reading I                       2 Credits 
                        English reading is an important compulsory and 
professional skill-training course in the undergraduate teaching 
program of the Sino-US English Major. It is also one of the 
core courses of the major. Students learn other basic courses at 
the same time. Through systematic learning and training in this 
course, students combine detailed reading, skimming and 
scanning skills to improve their English reading 
comprehension skills and their reading speed. 

KB17001192  English Reading II               2 Credits 
                        English reading is an important compulsory 
and professional skill-training course in the undergraduate 
teaching program of the Sino-US English Major. It is also 
one of the core courses of the major. Students learn other 
basic courses at the same time. Through systematic 
learning and training in this course, students combine 
detailed reading, skimming and scanning skills to improve 
their English reading comprehension skills and their 
reading speed. 
 
KB17001193  English Reading III               2 Credits 
                        English reading is an important compulsory 
and professional skill-training course in the undergraduate 
teaching program of the Sino-US English Major. It is also 
one of the core courses of the major. Students learn other 
basic courses at the same time. Through systematic 
learning and training in this course, students combine 
detailed reading, skimming and scanning skills to improve 
their English reading comprehension skills and their 
reading speed. 
 
 
KB17001194  English Reading IV                       2 Credits 
                        English reading is an important compulsory 
and professional skill-training course in the undergraduate 
teaching program of the Sino-US English Major. It is also 
one of the core courses of the major. Students learn other 
basic courses at the same time. Through systematic 
learning and training in this course, students combine 
detailed reading, skimming and scanning skills to improve 
their English reading comprehension skills and their 
reading speed. 
 
KB17001201  English Writing I                2 Credits                                       
                        This course is a required course for 
undergraduate English majors. It is an important 
theoretical and technical course for English majors and 
provides systematic training in writing after studying other 



professional courses. This course makes the most of the latest 
research findings available in the field of English writing and 
applies those findings to in-class instruction. It contains essay 
writing training in six topics: cultural education, environmental 
protection, science and technology, sports, economy and trade, 
and social issues. 
 
KB17001202  English Writing II                      2 Credits                                                    
                        This course is a required course for 
undergraduate English majors. It is an important theoretical and 
technical course for English majors and provides systematic 
training in writing after studying other professional courses. 
This course makes the most of the latest research findings 
available in the field of English writing and applies those 
findings to in-class instruction. It contains essay writing 
training in six topics: cultural education, environmental 
protection, science and technology, sports, economy and trade, 
and social issues. 
 
KB17001203  English Writing III                      2 Credits                                                          
                        This course is a required course for 
undergraduate English majors. It is an important theoretical and 
technical course for English majors and provides systematic 
training in writing after studying other professional courses. 
This course makes the most of the latest research findings 
available in the field of English writing and applies those 
findings to in-class instruction. It contains essay writing 
training in six topics: cultural education, environmental 
protection, science and technology, sports, economy and trade, 
and social issues. 
 
KB17001211  English Grammar                       2 Credits                  
         The course of English Grammar is a specialized 
curriculum course for English major sophomores. The course 
objective is to enable students to master the basic rules and 
practical principles of English syntax and morphology, to use 
English grammar principles in reading and writing skillfully 
and to make relatively accurate and effective input and output 
communicative practice. The teaching aim is to help students 

systematize their grammar knowledge and highlight the 
key points. In addition, in terms of the understanding and 
application of English grammar, we may emphasize 
training students’ practical ability. 
 
KB17001212  English Grammar II               2 Credits 
         The course of English Grammar is a 
specialized curriculum course for English major 
sophomores. The course objective is to enable students to 
master the basic rules and practical principles of English 
syntax and morphology, to use English grammar principles 
in reading and writing skillfully and to make relatively 
accurate and effective input and output communicative 
practice. The teaching aim is to help students systematize 
their grammar knowledge and highlight the key points. In 
addition, in terms of the understanding and application of 
English grammar, we may emphasize training students’ 
practical ability. 
 
TB01003195  College Chinese               2 Credits 

        This course is a cultural quality course for 
undergraduate majoring in literature arts(Chinese 
language & literature major exclusive) science, 
engineering, agriculture, medicine, finance, politics &law, 
foreign language, art, education and so forth. 
 
TB14001011  Physical Education (1)                0.5 Credits                          

        Physical Education is an integral part of 
higher education and an important guarantee for students' 
moral, intellectual and physical development. Physical 
education is based on the guiding ideology "HEALTH 
FIRST". As a compulsory course, its main method is 
physical exercise for the purpose of enhancing students' 
physique, health and sports attainments. This course is an 
important part of school class system and the key link of 
school sports. It contributes quality-oriented education and 
training to develop well-rounded students. 
 



TB14001012  Physical Education (2)                1 Credits                
         Physical Education is an integral part of higher 
education and an important guarantee for students' moral, 
intellectual and physical development. Physical education is 
based on the guiding ideology "HEALTH FIRST". As a 
compulsory course, its main method is physical exercise for the 
purpose of enhancing students' physique, health and sports 
attainments. This course is an important part of school class 
system and the key link of school sports. It contributes quality-
oriented education and training to develop well-rounded 
students. 
 
TB14001013  Physical Education (3)                1 Credits                          
                       Physical Education is an integral part of higher 
education and an important guarantee for students' moral, 
intellectual and physical development. Physical education is 
based on the guiding ideology "HEALTH FIRST". As a 
compulsory course, its main method is physical exercise for the 
purpose of enhancing students' physique, health and sports 
attainments. This course is an important part of school class 
system and the key link of school sports. It contributes quality-
oriented education and training to develop well-rounded 
students. 
 
TB14001014  Physical Education (4)                 1 Credits                                 
                       Physical Education is an integral part of higher 
education and an important guarantee for students' moral, 
intellectual and physical development. Physical education is 
based on the guiding ideology "HEALTH FIRST". As a 
compulsory course, its main method is physical exercise for the 
purpose of enhancing students' physique, health and sports 
attainments. This course is an important part of school class 
system and the key link of school sports. It contributes quality-
oriented education and training to develop well-rounded 
students. 
 
 
 
 

TB15001111  Cultivation of Ethic                      3 Credit   
                        Thought and Foundation of Law                                               
                        Cultivation of Ethical Thought and 
Foundation of Law is an integral part of the ideological and 
political theory curriculum system in colleges and 
universities. This core course helps students improve their 
ideological, ethical and law quality. This course aims to 
teach students Marxist thought theory, political theory, 
morality and law, and help students learn and devote 
themselves into the socialist core value system. After 
learning this course, students are expected to form lofty 
ideals and beliefs; to promote our national spirit and spirit 
of the time; to set up Marxist view on world, view on life 
and view of value; to strengthen ideological and moral 
cultivation; to raise their awareness of studying the law, 
obeying the law, observing the law, using the law and 
protecting the law; and to devote themselves into the 
construction of a harmonious socialist culture. 
 
TB15001121 The Introduction to                        3 Credits 
                       Modern and Contemporary 
                       History of China                                 
                       The Introduction to Modem and 
Contemporary History of China is a general political 
course for undergraduate students. It is a compulsory 
course taught under the principles of Marxism, and serves 
as an ideological and political course. This course will help 
students understand the development of the nation, stick to 
Marxism and the leadership of the Chinese Communist 
Party, and generate morally sound values and outlook on 
world and life. 
 
TB15001141  The Basic Principles of Marxis   3 Credits
        The Basic Principles of Marxism is one of the 
most fundamental yet important ideological and political 
theory courses for higher education. Being a public 
compulsory class, the course elaborates the theoretical 
system and fundamentals of the basic principles of Marxist 
philosophy, Marxist political economy and scientific 



socialism, making it the main channel for college students to 
learn and master basic theories of Marxism. 
 
TB15001161  General Introduction  Of Mao         5 Credit 
                        Zedong Thought & Socialist 
                        Theory with Chinese Characteristics            

        General Introduction of Mao Zedong Thought & 
Socialist Theory with Chinese Characteristics is an ideological 
and political theory course in colleges and universities, and a 
common compulsory course of students of all majors. It 
occupies the central position of the whole system of ideological 
and political theory course. 
 
TB20001022  Career Planning                      0.5 Credit
         Career Planning is a general education 
compulsory course for all the undergraduates. The aims of the 
course are to help students adapt to college life and have a 
general idea of potential careers, to learn and know self and 
society better, to learn to plan their study, and to set career goals 
and plan their career scientifically. Students will write their 
career plans in order to plan the road to career success through 
their hard work. 
 
TB20001024  Psychological Health of College             1 Credit 
                       Students   
                       Psychological Health of College Students is of 
certain practical value, because it is closed to all aspects of 
students’ daily life. As students grow up, they will face a series 
of problems and difficulties in the process of study, making 
friends, falling into love, choosing career, and adapting to the 
society and etc. In order to solve these problems, it is very 
necessary to widely launch the psychological health education 
in campus. In our college, this course is compulsory course of 
general education for non-normal major students. We will 
seriously implement official documents from Ministry of 
education General College Psychological Health Education 
Work Standard (pilot) and Guangxi Universities Students 
Psychological Health Education Basic Standards and 
Implementation Suggestions. 

TB20150001 Trend and Policy Education 0  Credit
         Current Situation and Policy is a 
compulsory course for students every semester. This 
course aims to help students understand national policies, 
to cultivate students' awareness of keeping up with current 
events, to help students know hot international and 
domestic political issues, economy and social 
development, and to help students establish holistic, 
worldwide views. 
 
TB20150002  Trend and Policy Education      0.5 Credit
         Current Situation and Policy is a 
compulsory course for students every semester. This 
course aims to help students understand national policies, 
to cultivate students' awareness of keeping up with current 
events, to help students know hot international and 
domestic political issues, economy and social 
development, and to help students establish holistic, 
worldwide views. 
 
TB20150003  Trend and Policy Education          0 Credit 
                       Current Situation and Policy is a 
compulsory course for students every semester. This 
course aims to help students understand national policies, 
to cultivate students' awareness of keeping up with current 
events, to help students know hot international and 
domestic political issues, economy and social 
development, and to help students establish holistic, 
worldwide views. 
 
TB20150004  Trend and Policy Education       0.5 Credit 
                       Current Situation and Policy is a 
compulsory course for students every semester. This 
course aims to help students understand national policies, 
to cultivate students' awareness of keeping up with current 
events, to help students know hot international and 
domestic political issues, economy and social 
development, and to help students establish holistic, 
worldwide views. 



TB23003121  Computer Application                        2 Credits 
                       Application Foundation of Computer is a 
fundamental compulsory course which is designed for non-
computer science majors in China’s Colleges and Universities. 
It is an introductory course to teach students the basic 
knowledge of computer and develop the ability of computer 
application. With the development of society and the progress 
of science, the computer has penetrated into every aspect of 
human society and became indispensable as work tools in 
people's daily life. Computer application has become the 
foundation of subject development. 
 
TB28002900  Military Theory                                    1 Credits 
                        Military Theory is based on national defense 
education. Its key point is military theory teaching. Through 
the theory teaching, students will grasp the basics of military 
teaching and military skills, and raise their awareness of 
national defense and state security. This course enhances 
students' sense of patriotism and collectivism, helps them 
enhance their senses of organization and discipline and 
improves their comprehensive abilities. 
 
TB28002905  Basics of Innovation                            2 Credits 
                       And Entrepreneurship                                    
                       Innovation and Entrepreneurship Foundation is 
a core and compulsory course for all the undergraduates. This 
course aims to teach students entrepreneurship knowledge, to 
train their entrepreneurial abilities, and to cultivate their 
entrepreneurial spirits as well as creative thinking. Students 
will learn to put what they will have learned into real 
entrepreneurial practice. 
 
ZB17001011  Comprehensive English I                    5 Credits 
                        This is a comprehensive English course aimed 
at developing students’ basic language skills of listening, 
speaking, reading, and writing. This course helps students 
standardize their phonetics, intonation, expand their 
vocabulary, consolidate grammar knowledge that they learned 
in high school, skillfully use common sentence patterns, 

understand the forms and features of different literary 
genres, and ultimately improve their integrated ability of 
using English. With plenty of basic language training, the 
course enables students to communicate in English 
fluently and appropriately. As a key course in the 
curriculum at the foundational level, this course plays a 
vital role for English major undergraduates and lays a solid 
foundation for their future English studies. 
 
ZB17001012  Comprehensive English II          6  Credits                                                 
                        This is a comprehensive English course 
aimed at developing students’ basic language skills of 
listening, speaking, reading, and writing. This course helps 
students standardize their phonetics, intonation, expand 
their vocabulary, consolidate grammar knowledge that 
they learned in high school, skillfully use common 
sentence patterns, understand the forms and features of 
different literary genres, and ultimately improve their 
integrated ability of using English. With plenty of basic 
language training, the course enables students to 
communicate in English fluently and appropriately. As a 
key course in the curriculum at the foundational level, this 
course plays a vital role for English major undergraduates 
and lays a solid foundation for their future English studies. 
 
ZB17001013  Comprehensive English III         6  Credits                                                 
                        This is a comprehensive English course 
aimed at developing students’ basic language skills of 
listening, speaking, reading, and writing. This course helps 
students standardize their phonetics, intonation, expand 
their vocabulary, consolidate grammar knowledge that 
they learned in high school, skillfully use common 
sentence patterns, understand the forms and features of 
different literary genres, and ultimately improve their 
integrated ability of using English. With plenty of basic 
language training, the course enables students to 
communicate in English fluently and appropriately. As a 
key course in the curriculum at the foundational level, this 



course plays a vital role for English major undergraduates and 
lays a solid foundation for their future English studies. 
 
ZB17001014  Comprehensive English IV        6 Credits                                           
      This is a comprehensive English course aimed at 
developing students’ basic language skills of listening, 
speaking, reading, and writing. This course helps students 
standardize their phonetics, intonation, expand their 
vocabulary, consolidate grammar knowledge that they learned 
in high school, skillfully use common sentence patterns, 
understand the forms and features of different literary genres, 
and ultimately improve their integrated ability of using English. 
With plenty of basic language training, the course enables 
students to communicate in English fluently and appropriately. 
As a key course in the curriculum at the foundational level, this 
course plays a vital role for English major undergraduates and 
lays a solid foundation for their future English studies. 
 
ZB17003103  Business English (Preliminary)          2 Credits              
         Business English (preliminary) is a transitional 
course from Basic English to specialized English within the 
Sino- US English major teaching program. Against the 
backdrop of daily business activities, this course provides a 
general introduction to some basic knowledge in the business 
field. The course aims to cultivate students’ English language 
proficiency in business context and to lay a solid foundation for 
business English learning in senior grades. The course will also 
provide students with effective learning tools for the BEC test. 
 
ZB17003104  Business English (Vantage)          2  Credits                                                  
        Business English (Vantage) is a specialized 
course in the SINO-UK English major teaching program. This 
course mainly introduces the application of English and related 
business knowledge in business contexts. The course aims to 
cultivate students’ English language proficiency in business 
contexts and provides a solid foundation for higher business 
English learning in other business specialized courses.




