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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (02746)
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Grammar Structure I)
ไวยากรณระดับพื้นฐานในภาษาอังกฤษ คํานาม คํานําหนานาม สรรพนาม คําคุณศัพท
โครงสรางกริยา การสรางประโยคบอกเลา การสรางประโยคคําถาม
Basic grammar in English. Nouns. Determiners. Pronouns. Adjectives. Verb
structures. Declarative sentences. Interogative sentences.
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Grammar Structure II)
ไวยากรณที่มีความซับซอนในบทความภาษาอังกฤษ ชนิดตาง ๆ ของวลี โครงสรางประโยคที่
ซับซอน การเชื่อมประโยค การเชื่อมยอหนา สํานวนที่ใชในงานอุตสาหกรรมบริการ
Complicated grammar in English articles. Various types of clauses.
Complicated sentence structures. Linking sentences. Linking paragraphs.
Idioms used in service industry.
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Listening-Speaking Skills I)
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองเพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
English listening and speaking in daily life. Correct English pronunciation for
effective communication.
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Listening-Speaking Skills II)
การสนทนาและอภิปรายหัวขอตางๆ ในการทํางาน การฟงเพื่อจับใจความ การแสดงความคิด
และขอโตแยงอยางมีเหตุผล การนําเสนองานทางวิชาการ
Conversation and discussion on topics related to work. Listening
comprehension. Logical expression of ideas and arguments. Academic
presentation.
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ
3(3-0-6)
(Introduction to Hospitality Industry)
ประวัติและความหมายของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ประเภทตางๆของอุตสาหกรรม
บริการ ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ หนาที่และกระบวนการเบื้องตนในการ
ให บ ริการรวมถึงองค ป ระกอบหลักตางๆที่สําคัญ ตออุตสาหกรรมบริการอาคัน ตุกะ ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมบริการ
คูมือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562
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History and meaning of hospitality industry. Various types of service industry.
Principal theories of hospitality industry. Duty and initial process of service
including basic elements which are important to hospitality industry. Safety in
service industry.
จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(Psychology of Motivation in Service Industry)
แนวความคิดพื้นฐานของความตองการบุคคล จิตวิทยาประยุกตสําหรับความตองการบริการ
ของบุ ค คล หลั ก การให บ ริ ก ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละการสื่ อ สาร
พฤติกรรมของผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ สังคมวิทยา การสื่อสารขามวัฒนธรรม เทคนิค
การจูงใจและการแกไขปญหา
Basic concept of personal needs. Applied psychological theories for personal
needs of service. service management. Principles of effective service.Princilpes
of human relation, and communication. Consumers’ behaviors in service
industry. Sociology. Cross-cultural communication. Persuasion techniques and
problem solutions
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Reading Skills I)
การอานเพื่อความเขาใจ สวนประกอบของยอหนา การจับ ใจความสําคัญ เทคนิ คการอาน
พื้นฐาน ประเภทของบทความ และการวิเคราะหความหมาย
Reading for comprehension. Paragraph components. Finding the main idea.
Basic reading techniques. Types of articles, and meaning analysis.
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Reading Skills II)
การอานเชิงอุปมาอุปไมยเพื่อความเขาใจ การอานแบบคราวเพื่อขอมูลเฉพาะ การอนุมาน
การสรุป การประเมินวัตถุประสงค อคติและน้ําเสียง
Reading comprehension of figurative language. Scanning for specific
information. Making inferences. Summarizing. Assessment of purpose, bias, and
tone.
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Writing Skills I)
หลักการเขียนในเบื้องตน การเขียนยอหนา การเขียนโครงรางสําหรับบทความ การนําเขาสู
เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง และการสรุป
Principle of basic writing. Writing paragraph. Writing framework for articles.
Lead-in, body, and conclusion.
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ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Writing Skills II)
การระบุใจความสําคัญและกลวิธีการเขียนของผูเขียน การฝกเขียนตามที่ไดรับมอบหมาย การ
อางอิง การวิเคราะหงานเขียน การใชขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
Identifying main ideas and authorial strategies. Practicing assigned writing.
Referencing. Writing analysis. Using information from different sources.
ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0-6)
(Professional English for Tourism Industry)
คําศัพท บทสนทนา และไวยากรณที่ใชในในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาษาอังกฤษที่ใชในการ
ทองเที่ยวประเภทตาง ๆ
Vocabulary, conversation and grammars used in tourism industry. English used
in various types of tourism.
ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
3(3-0-6)
(Professional English for Hotel Industry)
คําศัพท และบทสนทนาที่ ใชในอุตสาหกรรมโรงแรม ภาษาอังกฤษที่ใชในแผนกตาง ๆ ใน
โรงแรม
Vocabulary and conversations used in hotel industry. English used in various
departments of hotels.
ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)
(Professional English for Airline Business)
คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในธุรกิจการบินเกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน การตอนรับผูโดยสาร การ
แกปญหาที่นั่งโดยสาร การใหบริการและการดูแลผูโดยสาร
Terminologies and expressions in aviation business related to performers.
Greeting passengers. Solving seating problems. Servicing and taking care of
passengers
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0-6)
(Introduction to Tourism Industry)
ความหมายและคําจํากัดความของการทองเที่ยว ประวัติและประเภทของการทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยว มรดกโลกกับการทองเที่ยว
Meaning and definition of tourism. History and types of tourism. Tourism
resources. World heritage and tourism
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
3(3-0-6)
(Introduction to Hotel Industry)
ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานโรงแรม การจัดสายงาน มารยาทของ
พนักงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม และความรับผิดชอบตอผูใชบริการ การพัฒนาธุรกิจ
History of hotel business. Hotel management system. Line organization.
Manners of hotel staff. hotel acts and responsibility to customers. Business
development.
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
(Introduction to Aviation Industry)
ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมการบิน บริษัทการบิน ทาอากาศยาน อากาศยาน ระบบ
การสํารองที่นั่ง ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเขา-ออกระหวาง
ประเทศ แนวโนมอุตสาหกรรมการบิน
History of aviation industry. Airlines. Airports. Aircrafts. Reservation systems.
On-board services. International immigration regulations. Trend of aviation
industry.
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry)
หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ
หลักจริยศาสตรในอุตสาหกรรมบริการ
Principles of ethics in business and corporate social responsibility. Ethics
principles for making decision. Ethics in service industry.
การจัดการโลจิสติกสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(Logistics Management for Hospitality)
บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทานตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ การดําเนินงานดาน
โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
Roles of logistics and supply chain on organizations and economical system.
Operation of logistics and supply chain. Related law.
ภาษาอังกฤษเพื่อความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(English for Cultural Intelligence in Service Industry)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในบริบทของวัฒนธรรมตางๆ การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรม ทั้งดานวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในอุตสาหกรรมบริการ ปจจัยและอุปสรรคที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาอังกฤษ
ในการสนทนา

คูมือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562
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Concept and principles of language used in various cultures contexts.
Comparisons of similarity and difference of language, both in verbal and
nonverbal, used in different cultures in service industry. Factors and difficulties
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ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(English for Public Relations in Service Industry)
ทักษะภาษาอังกฤษที่ใชปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ การนําเสนอผลงาน การ
ผลิตสื่อ ใบปลิว การเขียนชื่อเรื่อง บทความ หัวขอ สโลแกน และวลี ในการโฆษณาและดาน
เอกสารการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย การพูดสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ
English language skills required to perform the tasks related to public
relations. Presentation, media production, writing headings, headlines, slogans
and phrases in advertisement and public relation materials for promoting
sales. Verbal communication for public relations.
ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tour Guide and Tour Leader)
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเที่ยว การ
สนทนาในสถานการณตางๆ การตอนรับ การบอกทิศทาง การใหขอมูลแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว กําหนดการเดินทางและที่พัก ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Vocabulary, idiom and language structure involved with tourist guides and tour
leaders. Conversation in various situations. Welcoming. Directions telling.
Giving information about destinations, itineraries and accommodations. Field
trip required.
ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
(English for Geography and History of Thailand)
การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย การบอกเลา
ประวัติศาสตรของสถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
Using English for describing the geography of each part of Thailand. Telling the
history of important places or tourist attractions in Thailand.
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
(English for Arts in Thailand)
การใช ภาษาอังกฤษในการอธิบ ายศิลปะรูปแบบตางๆ สถาป ตยกรรม ประติมากรรม และ
จิตรกรรม ของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย
คูมือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562
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Using English for describing a variety of arts, architecture, sculture, and
painting of the important destinations in Thailand.
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ภาษาอังกฤษสําหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(English for Tradition and Culture of Thailand)
การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายประวัติความเปนมา ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมที่
สําคัญของประเทศไทย
Using English for describing the historical background, the important feature of
the tradition and culture of Thailand.
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
(English for Natural Toursim)
การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
Using English for describing natural attraction. Eco-tourism and agritourism.
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
(English for Recreational Tourism)
การใชภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมเชิงนันทนาการในสวนสนุก สถาน
บันเทิง การเลนกีฬา และสวนสัตว การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักทองเที่ยว
Using English for describing recreation attraction and recreational activities in
the amusement, entertainment venue, sport and zoo. Recreational activities
for tourists.
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา
3(3-0-6)
(English for Front Office)
คําศัพท สํานวนที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม การสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก
การลงทะเบี ย นเข าพั ก การติ ด ต อทางโทรศั พ ท การจั ด การกั บ ข อตํ าหนิ การแลกเปลี่ ย น
เงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอื่นๆของโรงแรม การอานเอกสาร
งานสวนหนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความและประกาศ ศึกษาดูงานนอก
สถานที่
Vocabulary and expressions for front office. Conversation. Welcome. Room
reservation. Check-in and check-out. Conversation on the phone. Dealing with
complaints. Money exchange. Payment. Information service and other
facilities. Reading related document. Filling out forms. Memorandum and
notices. Field trip required.
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ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก
3(3-0-6)
(English for Rooms Division Service)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานหองพักของโรงแรม คําศัพท สํานวน บทสนทนาในการบริการงาน
หองพัก การแกปญหาและการจัดการกับขอตําหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
English for room division department. Vocabulary, expressions and
conversations in room service. Problem solutions and defect management.
Field trip required.
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว
3(3-0-6)
(Technical English for Kitchen Operation)
คําศัพทเทคนิคที่ใชในครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคสําหรับการสื่อสารในครัว
การแกปญหา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Technical terms used in hot kitchen, cool kitchen and bakery kitchen. Phrases
and sentences for communicating in the kitchen. Problems solution. Field trip
required.
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก
3(3-0-6)
(English for Banquet and Catering Service)
คําศัพทเทคนิคสําหรับใชในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของตําแหนงตางๆ ใน
การจัดเลี้ยงภายในและภายนอก วลีและประโยคสําหรับการติดตอและประสานงานกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ การพูดเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่และความบันเทิง การแกไขปญหา
Technical terms used in the areas of banquet and catering. Roles of positions
in the banquet and catering. Phrases and sentences for contacting and
coordinating with related people. Talking about decoration and
entertainment. Problem solutions.
ภาษาอังกฤษสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(English for Bar and Beverage Service)
คําศัพทและเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานบาร การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและ
บทสนทนาสําหรับการบริการเครื่องดื่ม การอานประวัติเครื่องดื่มแตละชนิด ศึกษาดูงานนอก
สถานที่
Vocabulary and techniques for bar operation, production and service of
beverage. Phrases, sentences and conversation for beverage services. Reading
history of each kind of beverage. Field trip required.
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ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ
3(3-0-6)
(English for Conference, Trade Fair, and Exhibition)
คําศัพท สํานวน และบทสนทนาที่ใชในการประสานงานและดําเนินงาน การพูดเพื่อสื่อสารใน
ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ การตอรอง การแสดงความคิดเห็น การเปน
พิธีกร ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Vocabularies, idioms and conversations used in coordinating and operating.
Speaking for communicating in conference, trade fair and exhibition business.
Negotiation. Giving opinions. Being a master of ceremonies. Field trip required.
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
(English for Aviation Industry)
คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในอุตสาหกรรมการบินเกี่ยวกับบริษัทการบิน ผูปฏิบัติงาน ทา
อากาศยาน การอํานวยการบิน การสื่อสารสําหรับการบริการบนเครื่องบินและภาคพื้น การ
จัดการกับสถานการณฉุกเฉิน
Terminologies and expressions in aviation industry relating to airlines,
performers, airports, flight operations. Communication for in-flight and ground
service. Dealing with emergency situations.
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพื้น
3(3-0-6)
(English for Ground Services)
คํ าศั พ ท และสํ านวนที่ ใช ในการตอบขอ ซักถามของผู โดยสาร การรั บ จอง การลงทะเบี ย น
ผูโดยสารและแจงที่นั่ง การออกบัตรโดยสารและการชวยผูโดยสารตรวจสอบสัมภาระ การ
แจงขอปฏิบัติตางๆ แกผูโดยสาร การดูแลผูโดยสารและการจัดการกับขอตําหนิ
Vocabularies and expressions used in answering the passenger enquiries.
Taking reservations. Checking passengers in and informing seat numbers.
Providing boarding passes and helping passengers to check in their baggages.
Telling passengers about restrictions. Taking care of passengers and defect
management.
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเครื่องบิน
3(3-0-6)
(English for In-flight Services)
คําศัพทและสํานวนที่ใชในการตอนรับผูโดยสาร การแจงระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบน
เครื่องบินแกผูโดยสาร การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินคาปลอดภาษี การปฐม
พยาบาลหรือใหคําแนะนําแกผูโดยสารในสถานการณฉุกเฉิน
Vocabularies and expressions for welcoming passengers. Informing passengers
of the aircraft safety procedures. Serving meals and refreshments. Selling
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duty-free goods. Giving first aid to passengers or direct them in case of
emergency.
ภาษาอังกฤษสําหรับการสรรหาบุคลากรดานการบิน
3(3-0-6)
(English for Airline Personal Recruitment)
นโยบายการสรรหาบุคลากรทางการบิน คําศัพทและสํานวนที่ใชในการเขียนประวัติยอและ
เอกสารที่เกี่ยวของ การเตรียมความพรอมสําหรับการสัมภาษณงาน
Airline recruitment policies. Vocabularies and expressions for writing
curriculum vitae and related documents. Preparation for interviews.
ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสงอากาศยาน
3(3-0-6)
(English for Cargo Airline)
คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในกระบวนการขนสงทางอากาศ ผูสงสินคา ตัวแทนรับขนสง
สินคา บริษัทการบิน ตัวแทนผูรับสินคาปลายทาง ผลิตภัณฑและบริการ อัตราคาระวางสินคา
มาตรการที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศ ความปลอดภัยในการขนสงอากาศยาน
Terminologies and expressions used in cargo airline process. Shippers. Freight
forwarders. Airlines. Oversea agents. Products and services. Cargo rates. Aargo
airline regulations. Safety in cargo airline.
ภาษาอังกฤษสําหรับการสํารองที่นั่ง จองตั๋ว และบริการลูกคา
3(3-0-6)
(English for Reservation, Ticketing and Customer Service)
คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในการสํารองที่นั่ง การยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลงการ
จองและการยกเลิกการจองในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ขอมูลผูโดยสาร การบริการลูกคา
การใหบริการทางโทรศัพท ตารางเวลา กฎขอบังคับ
Terminologies and expressions used in reservations, flight confirmation,
changing reservation and cancelling reservation in various computer programs.
Passengers’ information. Customer service. Telephone service. Timetable.
Regulations.
พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
(Organization Behaviors and Working Proficiency Management)
แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและการพัฒ นาองคการและการพั ฒ นาตนเอง การวิเคราะห
พฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสื่อสารใน
องคการ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพในการทํางาน
Concepts, theories, design and development of organization and oneself.
Analysis of individual and organizational behavior. The goal of life and work.
Organizational communication. Problems and difficulties of work. Confidence
creation. Effectiveness of work.
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การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
เตรีย มความพรอมนิ สิ ตสํ าหรั บ การออกฝกงานดานอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะ โอกาส
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
Preparing students for the internship in the service industry. Characteristics,
opportunity, role, function, responsibilities and ethics in occupation.
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สหกิจศึกษา
6(- -)
(Cooperative Education)
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการเปนเวลา
หนึ่งภาคการศึกษา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน
Fulltime work like a temporary employee at organizations for one semester.
Performance presentation.
ปญหาพิเศษ
3(3-0-6)
(Special problems)
การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in English for service industry at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.
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