
หลกัสตูรศิลปศาสตรบ์ณัฑิต ปริญญาท่ีสอง 
 (สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธรุกิจ) 138 หน่วยกิต 

 คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำไมต่ ่ำกว่ำปรญิญำตรไีม่จ ำกดัสำขำวชิำ ยกเวน้สำขำวชิำภำษำองักฤษเพื่อกำร
สื่อสำรธุรกจิหรอืสำขำทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำองักฤษสื่อสำรธุรกจิ เป็นตน้ 

 เงื่อนไขรำยวชิำที่จะเทยีบโอนหน่วยกติในหมวดวชิำโท 15 หน่วยกติ (5 รำยวชิำ) และหมวด
เลอืกเสร ี6 หน่วยกติ (2 รำยวชิำ) 

o เนื้อหำวิชำที่ขอเทียบโอนกับหลกัสูตรของคณะมนุษยศำสตร์ จะต้องมเีนื้อหำสำระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำที่ขอเทียบโอน  ตำมเกณฑ์ของคณะ
มนุษยศำสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์และมผีลกำรเรยีนเทยีบไดไ้มต่ ่ำกว่ำ C หรอื ค หรอื p  

 หลกัฐำนทีใ่ชส้มคัร 
1. ส ำเนำใบปรญิญำบตัร          
2. ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศกึษำ (Transcript)  
3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น     
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
5. รปูถ่ำยส ีหน้ำตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตำด ำขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 3 รปู*  

       * ผูส้มคัรตอ้งน ำหลกัฐำนตวัจรงิมำแสดงในวนัสมคัร 
 กำรรบัสมคัรนกัศกึษำใหม่ 

o สมคัรเรยีนที่มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทยด้วยตนเองทุกวนัไม่เว้นวนัหยุดเสำร์-อำทติย์
และวนัหยดุและวนันกัขตัฤกษ์    เวลำ 08.45 – 16.00 น.  

 กำรจดักำรเรยีนกำรสอน(อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม) 
o วนัเสำรแ์ละวนัอำทติยเ์วลำ 08.30 - 21.00 น.  

 ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยในกำรศกึษำตลอดหลกัสตูร 165,000 บาท +++ 

 ตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
o คณะมนุษยศำสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  

โทรศพัท ์: 02-6976431   
โทรศพัทม์อืถอื  : 081 702 9185 (ดร.สมฤด ีเดชอมร ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรฯ) 
Line id: dr.somruedee 
 

 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศิ์ลป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
แผนการศึกษาตามหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารธรุกิจ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
ส าหรบันักศึกษาปริญญาตรีใบท่ีสอง ภาคเสาร-์อาทิตย ์

รายละเอียดรายวิชาท่ีได้รบัยกเว้น และรายวิชาท่ีต้องศึกษา 
 

หลกัสตูร 46 วิชา (138 หน่วยกิต) ได้รบัการยกเว้น 13 วิชา เทียบโอนได้ 2-7 วิชา   

จ านวนวิชาท่ีต้องเรียน 26-31 วิชา   

หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา/กลุ่มวิชา ยกเว้น 
เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

1. หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป 

     

10 วชิา (30 หน่วยกติ)      
1.1 หมวดบงัคบั  GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี    
7 วชิา GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1    
21 หน่วยกติ GE003 ภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2    
 GE004 ภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรในงำนอำชพี 1    
 GE005 ภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรในงำนอำชพี 2    
 GE101 กำรประกอบกำรทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม    
 GE201 กำรคดิเชงินวตักรรมทำงดจิทิลัและกำรโคด้    
1.2 หมวดเลอืก GExxx กลุ่มวชิำภำษำและทกัษะกำรสื่อสำร    
3 วชิา 9 หน่วยกติ GExxx กลุ่มวชิำธุรกจิและกำรประกอบกำร    
 GExxx กลุ่มวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี    
 GExxx กลุ่มวชิำสุนทรยีศำสตรแ์ละวฒันธรรม    
 GExxx กลุ่มวชิำคุณภำพชวีติและสงัคมยัง่ยนื    
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

     

2.1 กลุ่มวชิาแกน      
  8 วชิา (24 หน่วยกติ)      
 2.1.1 วชิาแกนบงัคบั HO119 กำรใชภ้ำษำองักฤษ    
  5 วชิา (15 หน่วยกติ) HO120 พฒันำทกัษะกำรฟังและกำรพดูภำษำองักฤษ    



หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา/กลุ่มวิชา ยกเว้น 
เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

 HO121 พฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีน
ภำษำองักฤษ 

   

 HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งตน้    
 HO210 ภำษำศำสตรภ์ำษำองักฤษเบือ้งตน้    
2.1.2 วชิาแกนเลอืก  HO101 ทกัษะกำรรูส้ำรสนเทศ    
 3 วชิา (9 หน่วยกติ) HO103 สุนทรยีวจิกัษ์    
 HO117     อำรยธรรมววิฒัน์    
 HO118 กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ    
 HO201 ภำษำและวฒันธรรม    
 HO203 วำทศลิป์    
 HO301 จรยิศำสตรส์ ำหรบัชวีติประจ ำวนั    
 HO302 กระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำ    
 HO308 ควำมเขำ้ใจในมนุษยศำสตร ์    
      
2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HS103 กำรออกเสยีงภำษำองักฤษ    
  14 วชิา (42 หน่วยกติ) HS201 ค ำและควำมหมำย    
 HS210 กำรอ่ำนตำมบรบิท    
 HS205 กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำร 1    
 HS206 กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำร 2    
 HS303 กำรแปลองักฤษ - ไทย    
 HS305 กำรพดูภำษำองักฤษในทีป่ระชุมชน                                                      
  กลุ่มวิชาบริหารธรุกิจ/พื้นฐานวิชาชีพ  

(6 หน่วยกิต) 
   

 HS208                                                     กำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรมทำงธุรกจิ    
 HS209 ศพัทธ์ุรกจิ                                                                                               
  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทาง

ธรุกิจ (15 หน่วยกิต) 
   

 HS207 กำรสนทนำภำษำองักฤษธุรกจิ    
 HS304 กำรสื่อสำรธุรกจิ 1    
 HS306 กำรอ่ำนทำงธุรกจิ    



หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา/กลุ่มวิชา ยกเว้น 
เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

 HS308 ภำษำองักฤษเพื่อกำรน ำเสนอและต่อรองทำง
ธุรกจิ 

   

 HS402 สมัมนำกำรใชภ้ำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ    
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  วิชาเอกเลือกกลุ่มวรรณคดี    
7 วชิา (21 หน่วยกติ) HS232 อทิธพิลของเทพปกรณมักรกีต่อแนวคดิปัจจุบนั       

 HS233 วรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมรกินัเบือ้งตน้      

 HS444 กวนีิพนธว์จิกัษณ์    
  วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาศาสตร ์    
 HS341 ภำษำศำสตรส์งัคมภำษำองกัฤษ    
 HS342        สทัศำสตรแ์ละสทัวทิยำภำษำองกัฤษ       

 HS343        วำกยสมัพนัธภ์ำษำองักฤษ       

 HS344       ภำษำศำสตรป์ระยกุต์    

 HS345        ระบบหน่วยค ำภำษำองักฤษ    

  วิชาเอกเลือกกลุ่มทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ
และการแปล 

   

 HS333 กำรจดบนัทกึและสรุปควำม    
 HS334 กำรอ่ำนออกเสยีงภำษำองักฤษเพื่องำนอำชพี    
 HS335 กำรอ่ำนเพื่อกำรคดิวเิครำะห ์    
 HS336 กำรอ่ำนเพื่อสุนทรยีะ    
 HS339 กำรแปลไทย-องักฤษ    
 HS340 กำรแปลสำรคด ี    
 HS440 เทคนิคกำรอภปิรำย    
 HS441 กำรพดูขัน้สงูเพื่องำนอำชพี    
 HS445 กำรเขยีนเชงิสำรวจิำรณ์    
  วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารธรุกิจ 
   

 HS337 กำรแปลธุรกจิ 1    
 HS338 กำรสื่อสำรธุรกจิ 2    
 HS446 กำรเขยีนรำยงำนและขอ้เสนอทำงธุรกจิ    
 HS447 กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำรองคก์รทำงธุรกจิ    
 HS448 กำรแปลธุรกจิ 2    



หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา/กลุ่มวิชา ยกเว้น 
เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

  วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเฉพาะกิจ    
 HS431     ภำษำองักฤษเพื่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและ 

โลจสิตกิส ์   
   

 HS432     ภำษำองักฤษจำกสื่อ         
 HS451    ภำษำองักฤษเพื่ออุตสำหกรรมกำรบรกิำร 1        
 HS453    ภำษำองักฤษเพื่ออุตสำหกรรมกำรบรกิำร 2        
  วิชาเอกเลือกกลุ่มบรูณาการและเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
   

 HS449 กำรศกึษำคน้ควำ้อสิระ    
 HS450 ประสบกำรณ์วชิำชพี    
 HS452 สหกจิศกึษำ    
 HS454 ภำษำองักฤษเพื่อกำรทดสอบมำตรฐำน    
  วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาบริหารธรุกิจ/พื้นฐาน

วิชาชีพ 
   

 HS105        กำรคำ้และเศรษฐกจิอำเซยีน    
 HS309        ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ในกำรสื่อสำรธุรกจิ    
      
3. หมวดวิชาโท 
5 วชิา (15 หน่วยกติ) 

 
 

    

4. หมวดวิชาเลือก
เสรี 

     

2 วชิา ( 6 หน่วยกติ)      

 

หลกัเกณฑ์การเทยีบโอน 
1. การเทียบโอนวิชาโท  
 นักศกึษำสำมำรถเทยีบโอนวชิำโทได้ 15 หน่วยกติ หำกเทยีบโอนได้ไม่ครบ หรอืไม่ประสงค์
เทยีบโอน สำมำรถเลอืกวชิำเอกเลอืกทดแทนจ ำนวน 15 หน่วยกติ   
2. การเทียบโอนวิชาเลือกเสรี 
 นกัศกึษำทีไ่มต่อ้งกำรเทยีบโอนวชิำเลอืกเสร ีสำมำรถเลอืกรำยวชิำเอกเลอืกทดแทนจ ำนวน 6 
หน่วยกติ  



(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลกัสตูรปริญญาตรีใบท่ี 2 ได้รบัการยกเว้นทัง้หมด 10 วิชา 30 

หน่วยกิต  

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก  และกลุ่มวิชาโท  
 

2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวน 24 หน่วยกิต   
แบ่งเป็นวิชำแกนบงัคบั 15 หน่วยกิต และแกนเลือก 9 หน่วยกิต นักศึกษำที่เข้ำศึกษำใน

หลกัสูตรปรญิญำตรใีบที ่2 ไดร้บักำรยกเวน้รำยวชิำแกนเลอืกทัง้หมด   แต่จะต้องเรียนรายวิชาแกน
บงัคบัทัง้หมด 15 หน่วยกิต 5 วิชา ดงัต่อไปน้ี 

 
รหสั   รายวิชา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาแกนบงัคบั จ านวน 15 หน่วยกิต   
HO119  กำรใชภ้ำษำองักฤษ            3(2-2-5)  - 
            (English Usage)  
HO120  พฒันำทกัษะกำรฟังและกำรพดูภำษำองกัฤษ              3(2-2-5)   - 

  (English Listening and Speaking Skills Development)   
HO121  พฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำองักฤษ          3(2-2-5)   -     
            (English Reading and Writing Skills Development) 
HO209  วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งตน้                  3(3-0-6)   -  
            (Introduction to Western Literary Works)  
HO210  ภำษำศำสตรภ์ำษำองักฤษเบือ้งตน้                  3(3-0-6)   -  

  (Introduction to English Linguistics)   
2.2 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  63 หน่วยกิต 

วิชาเอกบงัคบั  จ านวน 42 หน่วยกิต 
วิชาเอกบงัคบั 

นกัศกึษำจะตอ้งเรยีนรำยวชิำเอกบงัคบัทัง้หมด 42 หน่วยกติ (14 รำยวชิำ)  
รหสั รายวิชา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HS103   กำรออกเสยีงภำษำองักฤษ    3(2-2-5)   -  
 (English Pronunciation)  



HS201   ค ำและควำมหมำย      3(3-0-6)   -  
 (Words and Meaning)  
HS210   กำรอ่ำนตำมบรบิท                                              3(2-2-5)           สอบผ่ำน HO121   
            (Reading in Context) 
HS205  กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำร 1     3(2-2-5)  สอบผ่ำน HO121  
 (Communicative Writing 1)  
HS206  กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำร 2     3(2-2-5)   สอบผ่ำน HS205  
 (Communicative Writing 2)  
HS303  กำรแปลองักฤษ–ไทย     3(2-2-5)   
 (English-Thai Translation)  
HS305 กำรพดูภำษำองักฤษในทีป่ระชุมชน   3(2-2-5)  สอบผ่ำน HO120
 (English Public Speaking)  
 
กลุ่มวิชาบริหารธรุกิจ/พื้นฐานวิชาชีพ (6 หน่วยกติ)  
HS208 กำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรมทำงธุรกจิ                        3(3-0-6)                     -                     

(Intercultural Business Communication)  
HS209 ศพัทธ์ุรกจิ                                                          3(2-2-5)                     -                    

 (Business Terminology)  
 
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธรุกิจ (15 หน่วยกิต)  
HS207 กำรสนทนำภำษำองักฤษธุรกจิ                             3(1-4-4)         สอบผ่ำน HO120                    

(Business English Conversation)  
HS304 กำรสื่อสำรธุรกจิ 1                                                 3(2-2-5)                 -                    
          (Business Communication 1)  
HS306 กำรอ่ำนทำงธุรกจิ                                              3(2-2-5)         สอบผ่ำน HO121                                   
          (Readings in Business)  
HS308 ภำษำองักฤษเพื่อกำรน ำเสนอและต่อรองทำงธุรกจิ        3(1-4-4)         สอบผ่ำน HS207                   
   (English for Business Presentation and Negotiation)     
HS402 สมัมนำกำรใชภ้ำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ              3(0-6-3)                -       

(Seminar in the Use of English for Business Communication)   
 
 
 
 



นกัศกึษำจะตอ้งเรยีนรำยวชิำเอกเลอืกทัง้หมด 21 หน่วยกติ  (7 รำยวชิำ) จำกรำยวชิำดงันี้ 
รหสั รายวิชา      หน่วยกิต          เง่ือนไขก่อนเรียน 
       (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)  
วิชาเอก เลือกกลุ่มวรรณคดี  
HS232 อทิธพิลของเทพปกรณมักรกีต่อแนวคดิปัจจบุนั            3(3-0-6)          สอบผ่ำน HO209                     

(The Influence of Greek Mythology on Modern Day Thought)  
HS233 วรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมรกินัเบือ้งตน้             3(3-0-6)          สอบผ่ำน HO209                    
 (Introduction to British and American Literature)  
HS444 กวนีิพนธว์จิกัษณ์                                    3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO209                    

(English Poetry Appreciation)   
 
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาศาสตร ์  
HS341 ภำษำศำสตรส์งัคมภำษำองักฤษ                               3(3-0-6)          สอบผ่ำน HO210                     

(Sociolinguistics of English)   
HS342 สทัศำสตรแ์ละสทัวทิยำภำษำองักฤษ                          3(2-2-5)          สอบผ่ำน HS103                    

 (English Phonetics and Phonology)                                            และ HO210                                           
HS343 วำกยสมัพนัธภ์ำษำองักฤษ                                    3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO119                     

 (English Syntax)                                                                     และ HO210   
HS344 ภำษำศำสตรป์ระยกุต์                                            3(3-0-6)          สอบผ่ำน HO210                     

 (Applied Linguistics)   
HS345 ระบบหน่วยค ำภำษำองักฤษ                              3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO210                    

(English Morphology)                                                                และ HS201  
 
วิชาเอกเลือกกลุ่มทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและการแปล   
HS333 กำรจดบนัทกึและสรปุควำม                                   3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO120                                                                    

 (Note-taking and Summary Writing)  
HS334 กำรอ่ำนออกเสยีงภำษำองักฤษเพื่องำนอำชพี              3(1-4-4)          สอบผ่ำน HS103                    

  (English Oral Reading for Careers)  
HS335 กำรอ่ำนเพื่อกำรคดิวเิครำะห ์                              3(2-2-5)          สอบผ่ำน HS210     
   (Critical Reading)    
HS336 กำรอ่ำนเพื่อสุนทรยีะ               3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO121                    

 (Reading for Pleasures)  
HS339 กำรแปลไทย-องักฤษ                                             3(2-2-5)          สอบผ่ำน HS303                   

  (Thai-English Translation)  



HS340 กำรแปลสำรคด ี                                         3(2-2-5)          สอบผ่ำน HS303                    
 (Translation of Documentaries)  

HS440  เทคนิคกำรอภปิรำย                       3(2-2-5)          สอบผ่ำน HO120                         
 (Discussion Techniques)  

HS441  กำรพดูขัน้สงูเพื่องำนอำชพี                   3(2-2-5)          สอบผ่ำน HS305                   
  (Advanced Speaking for Careers)  

HS445  กำรเขยีนเชงิสำรวจำิรณ์                 3(2-2-5)           สอบผ่ำน HS206                  
 (Critical Writing)  

 
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธรุกิจ  
HS337  กำรแปลธุรกจิ 1                           3(2-2-5)           สอบผ่ำน HS303                  

 (Business Translation 1)  
HS338  กำรสื่อสำรธุรกจิ 2                     3(2-2-5)           สอบผ่ำน HS304   
           (Business Communication 2)  
HS446   กำรเขยีนรำยงำนและขอ้เสนอทำงธุรกจิ             3(2-2-5)           สอบผ่ำน HS206                  

(Business Report and Proposal Writing)  
HS447  กำรเขยีนเพื่อกำรสื่อสำรองคก์รทำงธุรกจิ                    3(2-2-5)            สอบผ่ำน HS304                  

(Writing for Corporate Communication in Business)  
HS448  กำรแปลธุรกจิ 2                   3(2-2-5)            สอบผ่ำน HS303                 
  (Business Translation 2)  
 
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  
HS431  ภำษำองักฤษเพื่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและโลจ ิ 3(2-2-5)                           -                  

(English for International Trade and Logistics)  
HS432  ภำษำองักฤษจำกสื่อ                   3(2-2-5)                           -                 

(English in Media)   
HS451 ภำษำองักฤษเพื่ออุตสำหกรรมกำรบรกิำร 1       3(2-2-5)                           -                

(English for Service Industry 1)   
HS453 ภำษำองักฤษเพื่ออุตสำหกรรมกำรบรกิำร 2               3(2-2-5)                           -                 

(English for Service Industry 2)   
 
วิชาเอกเลือกกลุ่มบรูณาการและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  
HS449 กำรศกึษำคน้ควำ้อสิระ                3(1-4-4)                            -    
 (Independent Study)          



HS450 ประสบกำรณ์วชำิชพี                                              3(0-20-10)                        -    
(Professional Internship)  

HS452 สหกจิศกึษำ                                                         6(0-40-20)                        -                  
(Co-operative Education)  

HS454 ภำษำองักฤษเพื่อกำรทดสอบมำตรฐำน                        3(2-2-5)                            -                 
(English for Standardized Tests)     

 
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาบริหารธรุกิจ/พื้นฐานวิชาชีพ  
HS105 กำรคำ้และเศรษฐกจิอำเซยีน                                     3(3-0-6)                           -                    

  (ASEAN Trade and Economy)  
HS309 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ในกำรสื่อสำรธุรกจิ            3(2-2-5)                           -                    

(Basic Research Methodology in Business Communication)  
 

3. หมวดวิชาโท 15  หน่วยกิต                
นกัศกึษำทีเ่ขำ้ศกึษำในหลกัสตูรปรญิญำตรใีบที ่2 สำมำรถเทยีบโอนวชิำโทไดจ้ ำนวน 15 

หน่วยกติ หรอืในกรณีทีไ่ม่ประสงคจ์ะเลอืกหรอืเทยีบโอนวชิำโท สำมำรถเลอืกรำยวชิำเอกเลอืกทดแทน
ไดจ้ ำนวน 15 หน่วยกติ 
 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นกัศกึษำทีเ่ขำ้ศกึษำในหลกัสตูรปรญิญำตรใีบที ่2 สำมำรถเทยีบโอนวชิำเลอืกเสรไีดจ้ ำนวน 6 
หน่วยกติ หรอืในกรณีทีไ่ม่ประสงคจ์ะเทยีบโอนหรอืเทยีบโอนวชิำเลอืกเสรไีดไ้มค่รบ สำมำรถเลอืกรำย
วชิำเอกเลอืกทดแทนใหค้รบ 6 หน่วยกติได ้ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ก. กลุ่มวิชาแกน 
HO119 การใช้ภาษาองักฤษ        3 (2-2-5)    

(English Usage)   
โครงสรำ้งไวยำกรณ์ภำษำองกัฤษ ระบบควำมหมำยและปัญหำในกำรใชภ้ำษำองักฤษโดยเน้นที ่

ควำมถูกตอ้งเหมำะสมของกำรเลอืกใชค ำ  ส ำนวน โครงสรำ้งไวยำกรณ์ รปูแบบ และท ำ เนียบภำษำที่
สอดคลอ้ง กบับรบิททีม่กีำรใชภ้ำษำเกดิขึน้    

 
HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ     3 (2-2-5)   

(English Listening and Speaking Skills Development)   



ทกัษะกำรฟังและกำรพดูภำษำองักฤษในชวีติประจ ำวนั กำรฝึกฟังบทสนทนำ ประกำศ ขำ่ว 
และขอ้ควำมสัน้ๆทีม่เีนื้อหำไมซ่บัซอ้น เพื่อจบัใจควำมส ำคญัและรำยละเอยีดสนบัสนุนหลกั รวมทัง้
ควำมเขำ้ใจในศพัทแ์ละส ำนวนทีพ่บบ่อยในชวีติประจ ำวนัและชัน้เรยีน กำรฝึกสื่อสำรและโต้ตอบในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกบัตนเองและสิง่รอบตวั กำรแสดงควำมคดิเหน็ทัง้ในเชงิวเิครำะหแ์ละวจิำรณ์เกีย่วกบัเรือ่งต่ำง ๆ
ซึง่เป็นทีส่นใจและเหมำะสมกบัระดบัของผูเ้รยีนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ รวมทัง้จำกขอ้ควำมทีไ่ดฟั้ง  

 
HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ     3 (2-2-5)  
 (English Reading and Writing Skills Development)                      
 เทคนิคทีช่่วยเสรมิสรำ้งและพฒันำทกัษะกำรอ่ำน กำรฝึกอ่ำนขอ้ควำมสัน้ๆทีไ่มซ่บัซอ้นและพบ
บ่อยในชวีติประจ ำวนั เพื่อจบัใจควำมส ำคญัและรำยละเอยีดสนบัสนุนหลกั รวมทัง้ควำมเขำ้ใจในศพัท์
และส ำนวนทีพ่บในขอ้ควำมทีอ่่ำน ฝึกเขยีนขอ้ควำมระดบัอนุเฉทในหวัขอ้งำ่ย ๆไม่ซบัซอ้น รวมทัง้กำร
ฝึกเขยีนเพื่อแสดง ควำมคดิเหน็ต่อขอ้ควำมทีไ่ดอ่้ำน   
 
HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  

(Introduction Western Literary Works)  
ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัวรรณกรรมตะวนัตก โดยเฉพำะวรรณกรรมภำษำองักฤษ ประวตัคิวำม 

เป็นมำ รปูแบบ แก่นเรือ่ง และกลวธิกีำรประพนัธ ์กำรอ่ำนวรรณกรรมรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง
ภำษำองักฤษทีค่ดัสรร เพื่อใหเ้ขำ้ใจถงึแนวคดิ ค่ำนิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกทีส่ะทอ้นผ่ำนวรรณกรรม    
  
HO210 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งต้น           3(3-0-6)                  

(Introduction to English Linguistics)  
ควำมหมำย ประวตั ิแนวคดิและทฤษฎภีำษำศำสตร ์ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบภำษำ 

ประกอบดว้ยระบบเสยีง ระบบค ำ ระบบไวยำกรณ์ และระบบควำมหมำย รวมทัง้กำรเรยีนรูภ้ำษำ 
 
ข. กลุ่มวิชาเอก   
วิชาเอกบงัคบั 14 วิชา 42 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบงัคบัด้านทกัษะภาษาองักฤษ  
HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ             3 (2-2-5)    

(English Pronunciation)   
ระบบกำรออกเสยีง  กำรฝึกออกเสยีงพยญัชนะ  สระ  และประโยคภำษำองักฤษจำกสื่อต่ำง ๆ  

โดย เน้นเรือ่งกำรออกเสยีงสงู  ต ่ำ   และเสยีงหนกัเบำในค ำ และประโยค  เพื่อประโยชน์ในกำรพดูและ
กำรอ่ำนออกเสยีงภำษำองักฤษ  กำรฝึกออกเสยีงในหอ้งปฏบิตักิำรทำงภำษำ  และกำรใชส้ื่อ
อเิลก็ทรอนิกสต่์ำง ๆ เพื่อกำรฝึกฝนดว้ยตนเอง  
 



HS201 ค าและความหมาย              3 (2-2-5)                   
(Word and Meaning)  

  ลกัษณะและโครงสรำ้งของค ำทีป่ระกอบขึน้มำจำกหน่วยค ำประเภทต่ำงๆ กำรสรำ้งค ำ วธิหีำ 
ควำมหมำยของค ำจำกโครงสรำ้งของค ำ  บรบิท และพจนำนุกรม  
  
HS210 การอ่านตามบริบท               3 (2-2-5)   

(Reading in Context)                     
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ                     
กำรฝึกอ่ำนขอ้ควำมประเภทต่ำง ๆ ทีซ่บัซอ้นขึน้ เพื่อจบัใจควำมส ำคญั รำยละเอยีดสนบัสนุน

หลกั และรำยละเอยีดสนบัสนุนรอง รวมทัง้เขำ้ใจศพัทแ์ละส ำนวนทีพ่บในขอ้ควำมทีอ่่ำน กำรเลอืก
ควำมหมำยของค ำทีถู่กตอ้งและเหมำะสมจำกบรบิท และกำรอ่ำนตคีวำม       
  
HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1         3 (2-2-5)   

(Communicative Writing 1)                      
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ    
หลกัและกำรฝึกเขยีนอนุเฉทประเภทต่ำง ๆ ทัง้แบบควบคุมรปูแบบกำรเขยีนและแบบเขยีนโดย 

อสิระ โดยเน้นควำมถูกตอ้งในเรือ่งภำษำและกำรสื่อควำมหมำย    
  
HS206 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 2        3 (2-2-5)  

(Communicative Writing 2)   
สอบผ่าน  HS 205  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1   
หลกัและกำรฝึกเขยีนเรยีงควำมประเภทต่ำง ๆโดยเน้นกระบวนกำรเขยีน  กำรคน้ควำ้และ 

น ำเสนอ ขอ้เขยีนเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม  
  
HS303 การแปลองักฤษ-ไทย         3 (2-2-5)   

(English-Thai Translation)   
หลกัและกำรฝึกแปลเรือ่งทัว่ ๆ ไปจำกภำษำองักฤษเป็นภำษำไทยในระดบัประโยค อนุเฉท  

และบทสนทนำ  โดยเลอืกใชค้ ำ  ส ำนวน  และรปูประโยคทีถู่กตอ้งเหมำะสม กำรบรรณำธกิรณ์เบือ้งตน้
ส ำหรบังำนแปลองักฤษ-ไทย  
  
HS305 การพดูภาษาองักฤษในท่ีประชุมชน                                            3 (2-2-5)                      

(English Public Speaking)                      
สอบผ่าน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ  



          กระบวนกำรวำงแผนกำรพดูภำษำองักฤษในทีป่ระชุมชน  กำรเลอืกหวัขอ้ กำรเตรยีมเคำ้โครง
เรือ่งทีจ่ะพูด กำรเตรยีมเนื้อหำทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีำรน ำเสนอ  มำรยำทในกำรพดู  เน้นกำรฝึกทกัษะกำร
พดูและกำรน ำเสนอเป็น ภำษำองักฤษ   
  
กลุ่มวิชาบงัคบับริหารธรุกิจ/พื้นฐานวิชาชีพ  
  
HS208 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธรุกิจ                                              3 (3-0-6)                     

(Intercultural Business Communication)                     
ควำมหมำย และทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรมทำงธุรกจิ โดยเน้นที่ 

พฤตกิรรม กำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรมทำงธุรกจิ มติทิีห่ลำกหลำยทำงวฒันธรรมทีม่อียู่ใน
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ ระดบัโลก กำรตระหนกัในควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรม และ
องคป์ระกอบทีม่คีวำมส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ใน ควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้และธุรกจิ  
  
HS209 ศพัทธ์รุกิจ          3 (2-2-5)   

(Business Terminology)   
ควำมหมำยและกำรใชศ้พัทเ์ฉพำะในวงกำรธุรกจิจำกขอ้ควำมประเภทต่ำง ๆ  และกำรฝึกใช้

ศพัท ์เหล่ำนี้ในบทสนทนำและขอ้เขยีนทำงธุรกจิและเทคโนโลย ี 
  
กลุ่มวิชาบงัคบัภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธรุกิจ  
HS207 การสนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ                            3 (1-4-4)   

(Business English Conversation)                     
สอบผ่าน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ       
กำรสนทนำภำษำองักฤษในบรบิททำงธุรกจิ กำรท งำน และสงัคม โดยเน้นทีค่วำมถูกตอ้งและ

ควำมคล่องในกำรใชภ้ำษำ ระดบัของภำษำ กำรเลอืกใชส้ ำนวนและค ำศพัทท์ีถู่กต้องและเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ ประกอบดว้ยกำรสนทนำในโอกำสต่ำง ๆ กำรตดิต่อขอขอ้มลูทำงโทรศพัท ์กำรรอ้งเรยีน
และกำรแก้ปัญหำในกรณต่ีำง ๆ กำรนดัหมำย กำรเสนอขำย กำรสอบสมัภำษณ์ กำรประชุมทำงธุรกจิ  
 
HS304 การส่ือสารธรุกิจ 1          3 (2-2-5)  

(Business  Communication 1)    
หลกักำรเขยีนจดหมำยธุรกจิทีด่ ี และกำรฝึกเขยีนโดยเน้นควำมถูกตอ้งของรปูแบบของ 

จดหมำย  ควำมเหมำะสมของถอ้ยค ำและควำมชดัเจนของขอ้ควำม กำรฝึกเขยีนจดหมำยประเภทต่ำง 
ๆ ทัง้ในรปูแบบธรรมดำและอเิลก็ทรอนิกส ์กำรเขยีนประวตัยิอ่ กำรเขยีนจดหมำยสมคัรงำน กำรกรอก
ใบสมคัร  กำรสมัภำษณ์เขำ้ท ำงำน  
  



HS306 การอ่านทางธรุกิจ                                                                 3 (2-2-5)                    
(Readings in Business)                     
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ                       
กำรฝึกอ่ำนและวเิครำะหข์อ้ควำมทำงธุรกจิรปูแบบต่ำง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณำ ป้ำยประกำศ  

คู่มอืกำรใชผ้ลติภณัฑ ์บทควำมวจิยัและรำยงำนทำงธุรกจิ ขอ้เสนอทำงธุรกจิ ขำ่วธุรกจิ โดยเน้นที ่
ควำมสำมำรถในกำรระบุรปูแบบของงำนเขยีนทีอ่่ำน กำรวเิครำะหเ์พื่อท ำควำมเขำ้ใจกบัมมุมองของ
ผูเ้ขยีน ควำมสำมำรถของผูเ้ขยีนในกำรโน้มน้ำวใหค้ลอ้ยตำม ควำมหมำยทีแ่ฝงอยู ่กำรโยงควำมคดิ 
กำรแสดงควำมคดิเหน็และประเมนิคุณค่ำของงำนทีไ่ดอ่้ำน  
  
HS308 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและต่อรองทางธรุกิจ                          3 (1-1-4)                    

(English for Business Presentation and Negotiation)                     
สอบผ่าน HS207 การสนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ                     
หลกักำรและเทคนิคในกำรน ำเสนอและต่อรองทำงธุรกจิ ประกอบดว้ยกำรใชภ้ำษำทีเ่หมำะสม 

ในกำรน ำเสนอและกำรต่อรอง บทบำทของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอกระบวนกำรสื่อสำร กำรวำงแผน กำร
คดัเลอืก และสรำ้งสรรค ์อุปกรณ์ในกำรน ำเสนอและเผยแพรโ่ดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั รปูแบบต่ำง ๆ
ของกำรน ำเสนอและเผยแพรท่ำงธุรกจิในปัจจุบนั  
  
HS402 สมัมนาการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธรุกิจ                                3 (0-6-3)                    

(Seminar in the Use of English for Business Communication)     
ประเดน็และปัญหำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิในปัจจุบนั กำรวเิครำะห ์ 

ประเมนิ และ เสนอทำงออกเพื่อแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้ โดยกำรประยกุตใ์ชค้วำมรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนมำ 
รวมทัง้กำรใชก้รณศีกึษำ บทควำม วจิยั และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ 
ทัง้ทีต่พีมิพเ์ป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
  
วิชาเอกเลือก  จ านวน   12  หน่วยกิต                                                                               
วิชาเอกเลือกกลุ่มวรรณคดี  
HS232 อิทธิพลของเทพปกรณัมกรีกต่อแนวคิดปัจจบุนั                               3 (3-0-6)                     

(The Influence of Greek Mythology on Modern Day Thought)  
           สอบผ่าน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น                     

ประวตัคิวำมเป็นมำและรปูแบบของเทพปกรณมักรกี กำรอ่ำนงำนคดัสรรทีต่พีมิพเ์ป็น
ภำษำองักฤษเพื่อเขำ้ใจถงึแนวคดิ ค่ำนิยม และโลกทศัน์ของกรกีและโลกตะวนัตกทีม่อีทิธพิลต่อแนวคดิ
ในปัจจบุนั  
  
HS233 วรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนัเบือ้งต้น                                  3 (3-0-6)                     



(Introduction to British and American Literature)                     
สอบผ่าน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น                     
ควำมรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัประวตั ิกำรจ ำแนกประเภทและแก่นของวรรณคดอีงักฤษและอเมรกินั 

กำรฝึกอ่ำน และวเิครำะหว์รรณคดอีมตะและวรรณคดสีมยัใหมท่ัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง     
  
HS444 กวีนิพนธวิ์จกัษ์                      3 (2-2-5)                    

(Poetry Appreciation)                     
สอบผ่าน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น                       
ววิฒันำกำร  คุณค่ำ  และควำมซำบซึง้ในควำมงดงำมของบทกว ี บทรอ้ยกรอง  บทละคร

ภำษำองักฤษ กำรฝึกอ่ำนออกเสยีง  และลลีำใหถู้กตอ้งตำมจงัหวะและรปูแบบของกวนีิพนธแ์ต่ละ
ประเภท  กำรตคีวำมหมำย  วเิครำะห ์ และวจิำรณ์      
  
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาศาสตร ์                                                                                       
HS341 ภาษาศาสตรส์งัคมภาษาองักฤษ       3 (3-0-6)    

(Sociolinguistics of English)    
สอบผ่าน HO210 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งต้น   
กำรแพรก่ระจำยของภำษำองักฤษระดบัโลก ควำมหลำกหลำยของภำษำองักฤษในปัจจุบนั 

ภำษำองักฤษมำตรฐำนและภำษำองักฤษประจ ำถิน่ ภำษำองักฤษในฐำนะมหำอ ำนำจทำงภำษำระดบั
โลก บทบำทและควำมส ำคญัของภำษำองักฤษในเชงิสงัคม กำรเมอืง เศรษฐกจิ และกฎหมำย ภำวะสอง
ภำษำและภำวะหลำยภำษำ                        
 
HS342  สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาภาษาองักฤษ                                               3 (2-2-5)                    

(English Phonetics and Phonology)                    
สอบผ่าน HS103การออกเสียงภาษาองกัฤษ และ HO210ภาษาศาสตรภ์าษาองกัฤษ
เบือ้งต้น                     
ควำมหมำย แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกบัสทัศำสตรแ์ละสทัวทิยำภำษำองักฤษ สทัอกัษร กำร 

ฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัระบบเสยีงภำษำองักฤษในหอ้งปฏบิตักิำรภำษำ กำรศกึษำปัญหำทีเ่กดิขึ้นในกำรออก
เสยีงภำษำองักฤษของผูท้ีม่ไิดใ้ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำแม ่  
  
HS343 วากยสมัพนัธภ์าษาองักฤษ        3 (2-2-5)   

(English Syntax)                      
สอบผ่าน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ และ HO210 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งต้น   
ควำมหมำย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัวำกยสมัพนัธภ์ำษำองักฤษ กำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้ง 



ประโยค ภำษำองักฤษตำมทฤษฎวีำกยสมัพนัธ ์กำรศกึษำปัญหำทีเ่กดิขีน้เกี่ยวกบัโครงสรำ้งประโยค
ภำษำองักฤษทีใ่ชใ้นกำร สื่อสำรของผูท้ีม่ไิดใ้ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำแม ่  
  
HS344 ภาษาศาสตรป์ระยกุต ์        3 (3-0-6)    

(Applied Linguistics)                        
สอบผ่าน HO210 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งต้น                       
ควำมหมำย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัภำษำศำสตรป์ระยกุต ์กำรศกึษำภำษำในมุมมองที่ 

สมัพนัธก์บัสำขำวชิำอื่นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรประยกุตใ์ช ้เช่น กำรเรยีนรูภ้ำษำทีส่อง กำรแปล 
ปัญญำประดษิฐ ์จติวทิยำ เป็นตน้    
  
HS345 ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ            3 (2-2-5)                   

(English Morphology)                    
สอบผ่าน HO210 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งต้น และ HS201 ค าและความหมาย                   
ควำมหมำย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัระบบหน่วยค ำภำษำองักฤษ กำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้ง 

หน่วยค ำ ภำษำองักฤษตำมทฤษฎวีทิยำหน่วยค ำ กำรศกึษำปัญหำทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัระบบโครงสรำ้งและ
ควำมหมำยของหน่วยค ำของผูท้ีม่ไิดใ้ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำแม ่ 
  
วิชาเอกเลือกกลุ่มทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและการแปล  
 
HS333 การจดบนัทึกและสรปุความ             3 (2-2-5)   

(Note-taking and Summary Writing)   
สอบผ่าน   HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ    
หลกัและกำรฝึกจดบนัทกึขอ้ควำมและค ำบรรยำยจำกกำรฟัง กำรอ่ำน กำรฝึกยอ่และสรปุควำม   

  
HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ      3 (1-4-4)            

(English Oral Reading for Careers)    
สอบผ่าน  HS 103 การออกเสียงภาษาองักฤษ   
ทฤษฎแีละบทควำมทำงสทัศำสตร ์และภำษำศำสตรเ์ชงิสงัคม ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทัลกัษณ์ 

(Prosodic Features) และลกัษณะน ้ำเสยีง (Speech Registers) และกำรน ำมำประยุกตใ์ชก้บัหลกัและ
วธิกีำรอ่ำน ประกำศ โฆษณำ ขำ่ว  และกำรบรรยำยประเภทต่ำง ๆ เป็นภำษำองักฤษ    เทคนิคกำรใช้
น ้ำเสยีง  กำรฝึกกำรออกเสยีงใหถู้กตอ้ง  กำรฝึกปฏบิตัจิรงิทัง้ในหอ้งปฏบิตักิำรทำงภำษำและ
สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation)   

 
HS335 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห ์                           3 (2-2-5)                     



(Critical Reading)                     
สอบผ่าน HS210 การอ่านตามบริบท                     
กำรฝึกอ่ำนขอ้ควำมประเภทต่ำง ๆ ทีซ่บัซอ้นขึน้  วเิครำะหร์ปูแบบกำรใชภ้ำษำ  ลลีำ  และ

โวหำรของ ขอ้ควำมทีไ่ดอ่้ำน ประเมนิขอ้เขยีนประเภทต่ำง ๆ  เพื่อแสดงควำมคดิเหน็และประเมนิ
คุณค่ำของขอ้ควำมทีอ่่ำน  
  
HS 336 การอ่านเพ่ือสนุทรียะ                     3 (2-2-5)    

(Reading for Pleasures)                         
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ       
กำรอ่ำนวรรณกรรมองักฤษและอเมรกินัรว่มสมยั  เพื่อควำมสุนทรยีะ  ศกึษำควำมคดิ  ปรชัญำ   

วฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก   
 
HS339 การแปลไทย-องักฤษ                     3 (2-2-5)     

(Thai-English Translation)     
สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย     
หลกัและกำรฝึกแปลในเรือ่งทัว่ ๆ ไปจำกภำษำไทยเป็นภำษำองักฤษในระดบัประโยค อนุเฉท  

และ บทสนทนำ โดยเลอืกใชค้ ำ  ส ำนวน  และรปูประโยคทีถู่กตอ้งและเหมำะสม กำรบรรณำธกิรณ์
เบือ้งตน้ส ำหรบังำนแปลไทย-องักฤษ  
  
HS340 การแปลสารคดี                                                         3 (2-2-5)                       

(Translation of Documentaries)                       
สอบผ่าน   HS303  การแปลองกัฤษ-ไทย                       
ศพัทแ์ละส ำนวนภำษำองักฤษทีใ่ชใ้นกำรแปลสำรคด ีกำรประยกุตใ์ชเ้ทคนิคกำรแปลและกำรใช ้

ภำษำทีส่ละสลวยในกำรแปลสำรคดจีำกไทยเป็นองักฤษและจำกองักฤษเป็นไทย กำรบรรณำธกิรณ์
เบือ้งตน้ส ำหรบังำนแปลสำรคด ี 
  
HS440 เทคนิคการอภิปราย                        3 (2-2-5)   

(Discussion Techniques)    
สอบผ่าน   HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ   
หลกัและวธิกีำรอภปิรำยกลุ่ม  กำรฝึกอภปิรำยในหวัขอ้ต่ำง ๆ ทีน่่ำสนใจและเหมำะสมกบัระดบั

ของผูเ้รยีน  กำรฝึกบทบำทในกำรอภปิรำยทัง้ในฐำนะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้ ำเนินกำรอภปิรำย   
   
HS441 การพดูขัน้สงูเพ่ืองานอาชีพ                          3 (2-2-5)            

(Advanced Speaking for Careers)                   



สอบผ่าน HS305 การพดูภาษาองักฤษในท่ีประชุมชน               
หลกักำรพดูและกำรฝึกพดู  กำรน ำเสนอสนิคำ้และบรกิำร  กำรเป็นพธิกีร  กำรพดูรำยงำนข่ำว  

กำรพดูเพื่อกำรประชำสมัพนัธแ์ละสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 
  
HS445 การเขียนเชิงสารวิจารณ์       3 (2-2-5)   

(Critical Writing)   
สอบผ่าน   HS206  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 2    
หลกักำรและตวัอยำ่งงำนเขยีนเชงิสำรวจิำรณ์  กำรฝึกกำรเขยีนเชงิสำรวจิำรณ์  โดยเสนอควำม

คดิเหน็ทศันคตต่ิอเรือ่งต่ำง ๆ ในปัจจุบนั  ในรปูแบบต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ขำ่ว  บทควำม  ตำมควำมสนใจของ
ผูเ้รยีน  
  
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธรุกิจ  
HS337 การแปลธรุกิจ 1                 3 (2-2-5)    

(Business Translation 1)    
สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย     
กำรฝึกแปลขอ้ควำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิประเภทต่ำง ๆ จำกภำษำองักฤษเป็นภำษำไทย โดย

เน้นควำมถูกตอ้งและควำมสละสลวยของภำษำ รวมทัง้กำรบรรณำธกิรณ์งำนแปลธุรกจิเบือ้งตน้  
  
HS338 การส่ือสารธรุกิจ 2        3 (2-2-5)   

(Business Communication 2)   
สอบผ่าน   HS304  การส่ือสารธรุกิจ 1   
หลกัและกำรฝึกเขยีนบนัทกึขอ้ควำมทีใ่ชใ้นส ำนกังำน  บนัทกึกำรประชุม  รำยงำน 

กำรปฏบิตังิำนโดยสรุป กำรฝึกใชภ้ำษำองักฤษส ำหรบักำรประชุมในสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation)  
  
HS446 การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธรุกิจ      3 (2-2-5)   

(Business Report and Proposal Writing)   
สอบผ่าน   HS206  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 2               
หลกัและกำรฝึกเขยีนรำยงำนและขอ้เสนอทำงธุรกจิในรปูแบบต่ำง ๆ โดยเน้นควำมถูกตอ้งใน

กำรน ำเสนอ  เนื้อควำม  ภำษำ  และกำรอำ้งองิ  กำรเขยีนรำยงำนและขอ้เสนอทำงธุรกจิตำมควำม
สนใจของผูเ้รยีนในหวัขอ้ทีเ่หมำะสม   
  
HS447  การเขียนเพ่ือการส่ือสารองคก์รทางธรุกิจ      3 (2-2-5)   

(Writing for Corporate Communication in Business)   
สอบผ่าน   HS304 การส่ือสารธรุกิจ 1              



หลกัและกำรฝึกเขยีนขอ้ควำมเพื่อประโยชน์ในกำรสื่อสำรองคก์รดำ้นธุรกจิ ประกอบดว้ยกำรให ้
ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร สนิคำ้ บรกิำร และกจิกรรมต่ำง ๆ  เพื่อประชำสมัพนัธ์องคก์รผ่ำนสื่อสิง่พมิพแ์ละ
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ กำรสื่อควำมหมำย  ลลีำภำษำทีใ่ช้องคป์ระกอบส ำคญัของกำรเขยีนแต่ละประเภท  
และรปูแบบกำรน ำเสนอ  
  
HS448 การแปลธรุกิจ 2        3 (2-2-5)   

(Business Translation 2)   
สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย   
กำรฝึกแปลขอ้ควำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิประเภทต่ำง ๆ จำกภำษำไทยเป็นภำษำองักฤษ  โดย

เน้นควำมสมบูรณ์ของรปูประโยคในกำรสื่อควำมหมำย และควำมถูกตอ้งทำงไวยำกรณ์ รวมทัง้กำร
บรรณำธกิรณ์งำนแปลธุรกจิเบือ้งตน้  
  
วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
 
HS431 ภาษาองักฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส ์               3 (2-2-5)                        

(English for International Trade and Logistics)         
ค ำศพัท ์ส ำนวนภำษำ ทกัษะ และเอกสำรทีใ่ชใ้นกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและโลจสิตกิส ์  

 
HS432 ภาษาองักฤษจากส่ือ                                                 3 (2-2-5)                            

(English in Media)                             
กำรบูรณำกำรทกัษะกำรฟัง พดู อ่ำน และเขยีนภำษำองักฤษ โดยกำรศกึษำและฝึกใช้

ภำษำองักฤษจำก สื่อประเภท ต่ำง ๆ ประกอบดว้ย หนังสอืพมิพ ์นิตยสำร โฆษณำ ภำพยนตร ์วทิย ุ
โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์  
  
HS451 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการบริการ 1           3 (2-2-5)    

(English for Service Industry1)      
ค ำศพัทแ์ละส ำนวนทีใ่ชใ้นธุรกจิกำรบรกิำร ไดแ้ก่ กำรท่องเทีย่ว กำรโรงแรมและกำรบนิ 

ตลอดจนวฒันธรรมนำนำชำต ิ โดยเน้นกำรสนทนำเพื่อกำรสื่อสำรทีถู่กตอ้งและเหมำะสม  รวมทัง้กำร
แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์กำรท ำงำนทีห่ลำกหลำย  
HS453 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการบริการ 2              3 ( 2- 2- 5) 

(English for Service Industry 2)      
ค ำศพัทแ์ละส ำนวนทีใ่ชใ้นธุรกจิกำรบรกิำร ไดแ้ก่ กำรใหบ้รกิำรสุขภำพ และธุรกจิสปำ ตลอดจน

วฒันธรรมนำนำชำต ิ โดยเน้นกำรสนทนำเพื่อกำรสื่อสำรทีถู่กต้องและเหมำะสม  รวมทัง้กำรแกปั้ญหำ
ในสถำนกำรณ์กำรท ำงำนทีห่ลำกหลำย   



  
วิชาเอกเลือกกลุ่มบรูณาการและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ   
HS449 การศึกษาอิสระ         3 (1-4-4)  

(Independent  Study)   
กำรเลอืกศกึษำเรือ่งทีผู่เ้รยีนแต่ละคนสนใจเกีย่วกบักำรใชภ้ำษำองักฤษดำ้นต่ำง ๆ โดยใหเ้ขยีน

รำยงำนกำรศกึษำทีส่มบรูณ์ 1 ฉบบั หวัขอ้ทีศ่กึษำจะตอ้งไดร้บ้ควำมเหน็ชอบจำกอำจำรยป์ระจ ำวชิำ  
  
HS450 ประสบการณ์วิชาชีพ           3 (0-20-10)    

(Professional Internship)   
กำรจดัประสบกำรณ์ทำงดำ้นกำรใชภ้ำษำองักฤษในกำรท ำงำนใหแ้ก่นกัศกึษำ โดยฝึก

ปฏบิตังิำนทีเ่กี่ยวกบักำรใชภ้ำษำในองคก์รต่ำง ๆ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของ
สำขำวชิำ  ทัง้นี้นกัศกึษำจะตอ้งเรยีนวชิำอื่นในหลกัสตูรมำแลว้ไมต่ ่ำกว่ำ 100 หน่วยกติ และมจี ำนวน
ชัว่โมงในกำรฝึกงำนไมน้่อยกว่ำ 200 ชัว่โมง  นกัศกึษำจะไดร้บักำรประเมนิผลจำกองคก์รทีฝึ่กงำนและ
สำขำวชิำ  
  
HS452 สหกิจศึกษา                              6 (0-40-20)   

(Co-operative Education)      
กำรปฏบิตังิำนจรงิในสถำนประกอบกำรอย่ำงมรีะบบตำมสำขำวชิำทีศ่กึษำเป็นระยะเวลำ 1 ภำค 

กำรศกึษำในฐำนะพนกังำนชัว่ครำว นกัศกึษำจะตอ้งเขำ้รบักำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ทำงดำ้นวชิำกำร 
และกำรปฏบิตัตินในสงัคม กำรท ำงำน รวมทัง้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของสหกจิศกึษำทีม่หำวทิยำลยั
ก ำหนด  กำรปฏบิตังิำนและกำรประเมนิผลอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของอำจำรยท์ีป่รกึษำของสำขำวชิำ 
และพนกังำนทีป่รกึษำทีส่ถำนประกอบกำรมอบหมำย  
  
HS454 ภาษาองักฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน                      3 (2-2-5)   

(English for Standardized Tests)      
ศพัท ์ส ำนวน โครงสรำ้งไวยำกรณ์ และทกัษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขยีนภำษำองักฤษทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อกำรเขำ้ทดสอบขอ้สอบมำตรฐำนควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำองักฤษรปูแบบต่ำง ๆ ของ
แบบทดสอบมำตรฐำน ควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำองักฤษเพื่อกำรศกึษำต่อและประกอบอำชพีทัง้ใน
ระดบัชำตแิละนำนำชำต ิ  
 
วิชาเอกเลือกกลุ่มบริหารธรุกิจ/พื้นฐานวิชาชีพ  
 
HS105 การค้าและเศรษฐกิจอาเซียน                                            3 (3-0-6)                      

(ASEAN Trade and Economy)                     



ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรคำ้และเศรษฐกจิในภูมภิำคอำเซยีน กำรก่อตัง้สมำคมประชำชำตแิห่ง
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations หรอื ASEAN) ภมูศิำสตรเ์ศรษฐกจิ
ของภมูภิำคอำเซยีน ควำมร่วมมอืหลกัของกลุ่มประเทศสมำชกิในดำ้นต่ำง ๆ โดยเน้นทีค่วำมรว่มมอื
ทำงเศรษฐกจิและกำรคำ้  
  
HS309 ระเบียบวิธีวิจยัเบือ้งต้นในการส่ือสารธรุกิจ                        3 (2-2-5)                      

(Basic Research Methodology in Business Communication)                     
ควำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรท ำวจิยัทัง้ในระดบัปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิทฤษฎแีละหลกักำรทีเ่กีย่วขอ้งใน

กำรวจิยั รปูแบบทีห่ลำกหลำยของกำรท ำวจิยัเชงิคุณภำพและปรมิำณ กำรออกแบบและด ำเนิน
โครงกำรวจิยัโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะและสำขำวชิำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ   
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ (ปริญญาใบที่สอง)  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
93 หน่วยกติ (31 วิชา) 

ช้ันปีที ่1 ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HO119 วชิาแกนบงัคบั: การใชภ้าษาองักฤษ 3 (2-2-5) - 
HO120 วชิาแกนบงัคบั: พฒันาทกัษะการฟังและ

การพดูภาษาองักฤษ   
3 (2-2-5) - 

HO121 วชิาแกนบงัคบั: พฒันาทกัษะการอ่านและ
การเขียนภาษาองักฤษ 

3 (2-2-5) - 

HS103 วชิาเอกบงัคบั: การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 (2-2-5) - 

รวม 12  
 

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HO209 วชิาแกนบงัคบั: วรรณกรรมตะวนัตก
เบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) - 

HS201 วชิาเอกบงัคบั: ค  าและความหมาย 3 (2-2-5) - 
HS205 วชิาเอกบงัคบั: การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1 3 (2-2-5) สอบผา่น  HO121 
HS208 วชิาเอกบงัคบั: การส่ือสารระหวา่ง

วฒันธรรมทางธุรกิจ 
3 (3-0-6) - 

รวม 12  
 

ช้ันปีที ่1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HO210 วชิาแกนบงัคบั: ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) - 

HS206 วชิาเอกบงัคบั: การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2               3 (2-2-5) สอบผา่น  HS205 

รวม 6  

 



ช้ันปีที ่2 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS207 วชิาเอกบงัคบั: การสนทนาภาษาองักฤษ
ธุรกิจ   

3 (1-4-4) สอบผา่น  HO120 

HS209   วชิาเอกบงัคบั: ศพัทธุ์รกิจ 3 (2-2-5) - 
HS210   วชิาเอกบงัคบั: การอ่านตามบริบท 3 (2-2-5) สอบผา่น HO121 

        HS303 วชิาเอกบงัคบั: การแปลองักฤษ-ไทย 3 (2-2-5) - 
 วชิาเอกเลือก 1 วชิา 3   

รวม 12/15  

 

ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS304 วชิาเอกบงัคบั: การส่ือสารธุรกิจ 1 3 (2-2-5) - 
HS305  วชิาเอกบงัคบั: การพดูภาษาองักฤษในท่ี

ประชุมชน   
3 (2-2-5) สอบผา่น HO120  

HS306  วชิาเอกบงัคบั: การอ่านทางธุรกิจ  3 (2-2-5) สอบผา่น HO121  
HS308  วชิาเอกบงัคบั: ภาษาองักฤษเพื่อการ

น าเสนอและต่อรองทางธุรกิจ   
3 (2-2-5)  สอบผา่น HS207  

 วชิาเอกเลือก 1 วชิา 3  

รวม 12/15  

 
ช้ันปีที ่2 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS402 สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

3(0-6-3) - 

วชิาเอกเลือก 1วชิา 3  

รวม 6  

 

 

 



ช้ันปีที ่3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (4 วชิา) 12  

รวม 12  

 

ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (4 วชิา) 12  

รวม 12  

 

ช้ันปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก 2 วชิา 6  

รวม 6  

 
หมายเหต:ุ - หลกัสตูรฯสำมำรถปรบัเปลีย่นแผนกำรเรยีนไดต้ำมควำมเหมำะสมซึง่จะมปีระกำศแจง้ใหท้รำบ   

- นกัศกึษำสำมำรถปรกึษำอำจำรยท์ีป่รกึษำในกำรจดัแผนกำรเรยีนทีเ่หมำะสม 
 


