
คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
1. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การใหส้ัญลกัษณ์แสดง
กฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ด้
ในการดาํเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดัแนวโนม้
เขา้    สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัลาํดบัและการจดั
หมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการ
แจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย    ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการ
ถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  

 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบั   
การดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
การดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

100-116 แคลคูลสั 3(3-0-6) 

 Calculus   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัล   ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรมกาํลงั 
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100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น   การแจก
แจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การถดถอยและสหสมัพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์ 

 

100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete   Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์เวียน
บงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพนัธ์
ทวิภาคและ    ไดกราฟ การปิดของความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น 
เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิล
ตนัฟังก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

   

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                              3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 
ขอ้มูลและการบริหารขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ จริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติเก่ียวกับ
โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนาํเสนอ เพื่อการประยุกตใ์ชใ้น
งานธุรกิจ 

 

   

100-120 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่า
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ 
โดยอาจ มีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจ
ต่อ  การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์
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100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์แผน
ใหม่แม่เหล็กไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

   

100-126 นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of  Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์
ทางดา้น นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ช ้นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยท่ีีมีใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

 

   

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด   
ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียน    รูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า 
พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและ เทคโนโลยีสมัยใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
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1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai  Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและ
การสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรม
ไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรม
ไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและ
อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทย
และลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

   

100-134 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                                            3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่  การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะ
สากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทาง
ศิลปกรรมในยคุต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

   

100-136  มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
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100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวติัความเป็นมา การจาํแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบักลุ่มตวั
โน้ตตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียง
ต่างๆ  การฝึกอ่านตวัโนต้ง่าย ๆ  และให้สามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากล
ได ้ 

 

     

100-140 จิตวทิยาเพือ่การดํารงชีวติ 3(3-0-6) 

  Psychology for Life   

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของ
มนุษย  ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทาง
สังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้ง
สงัคมเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  
การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิตลอดจนหลักสําคญัในกฎหมาย
ลกัษณะต่าง ๆ 
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100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล   
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญั ตลอดจน
การเมืองระหวา่งประเทศ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  
สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   
หลกัการเปล่ียนแปลง  การปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   
 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะสาํคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้น
บญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงั
โดยสังเขป  ความสาํคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาํระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  
 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะ
เก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้ง
ในการลีลาศ 
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100-148 มนุษย์กบัสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์ับสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพันธ์ 
แนวโนม้ การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึง
ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพ่ือนาํไปสู่
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและ
สงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ยวกบัโลกและชีวิตของมนุษย  ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า   

 

   

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการ
จดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้
แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและ
วิธีการทาํขอ้สอบ   
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100-164 การใช้ห้องสมุด                                                                                                         1(0-2-1) 

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด  
ระบบการจัด หมู่หนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออ้างอิง   วิธีรวบรวม
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ    

 

   

100-165 การคดิวเิคราะห์                                                                                                                   3(3-0-6) 

 Critical Thinking  
 ศ ึกษาความหมายการค ิด   ปัจจ ยัพื ้นฐานของการค ิด   ลกัษณะของการค ิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสําคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิด
ต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  
การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื ่อตดัสินใจอย่าง
สมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ที่เป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์   

 

   

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 

 ASEAN  Studies   

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของ
ประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

   

100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 
 Ideal  Graduate   
 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพ่ือเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุ
บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์    
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100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   
 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ 
วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และคุณภาพชีวิต 

 

   

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 

 

   

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยั
จากการมีเพศสมัพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียง
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 

 

   

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  
 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ใน
การเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ 
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100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถี
ชีวิตของมนุษย ์ 

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  
บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรม
กบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มี
โลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้ งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรัก
วรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

   

100-240   เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
รูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  
การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้ งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ใต ้ เน้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิด
คุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
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100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้
และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยัองค์
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจและเกิด
พฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 

 

100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบั : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัร
งาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การ
ทาํงานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็น
พื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการทาํงานในสงัคมอยา่งมีความสุข   

 

 
 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้น
การฟัง  การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา  

 

   

100-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                                 3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัท์ในชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อ
นาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อฝึกฝนการ
ออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษในประโยค
สั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษ
ไดเ้ป็นประโยค 
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100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                 3(2-2-5) 

 English  II   
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึน
เพื่อพฒันาความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะ
การฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้ง
ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะ
ทั้ ง  4 ด้านคือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ศึกษาคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

 

   

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบั
ใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  

 

   

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดู
แบบต่างๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้
แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 

 

   

100-252 ภาษาองักฤษสําหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันา
ทกัษะดา้น   การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุป
บทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูดและ
เขียนภาษาองักฤษ 
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100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกับเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัท์จากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พดู 
อ่าน เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด  

 

   

100-302   ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
คาํศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึก
ทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกับกิจวตัร
ประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวั      ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะ
พื้นฐานในการส่ือสาร   
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100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การ
เขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาและ
ฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และ
ตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ 
ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและ
พดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการ
ใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึก
อ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  
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100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    
 

 
ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึก
อ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 

   

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Myanmar  II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก  

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 
 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาใน
เร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353   การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และศึกษา
สํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ 
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100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

   English for Business    

   ศึกษาคาํศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบ้ืองต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกนัในสํานกังาน 
การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงกาํหนดการและการนัดหมาย บนัทึกขอ้ความ 
จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

   

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                            3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดา
คาํศพัท์จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพ่ือจับใจความ  เพื่อเสริมทักษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถเพ่ิมพูน
ความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 

1.2  รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  
1.2.1  กลุ่มวชิาแกน 

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management  

 ศึกษาลักษณะขององค์การ อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธี
ดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ หน้าท่ีสําคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสัง่การ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือ
ทางการจดัการเบ้ืองตน้ 

 

   
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Strategic Management  

 วชิาบังคบัก่อน :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 และลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  
109 หน่วยกติ 

 

 ศึกษาแนวคิดและวิวฒันาการของการจดัการกลยทุธ์ ท่ีเป็นหนา้ท่ีงานของผูบ้ริหาร
ระดับสูงกับงานการบริหารทัว่ไป  การจัดการธุรกิจในส่วนรวม  กระบวนการ
จดัการกลยทุธ์  การกาํหนดวตัถุประสงค ์  การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  การกาํหนด  
การประเมิน  การนาํออกใชง้าน  และการควบคุมกลยทุธ์ 
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201–423 เกมจําลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 

 Business Simulation Game  

 วชิาบังคบัก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยบูรณาการความรู้ทางกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาด
ขององคก์รธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การ
ดําเนินการ ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการในบทบาทของผูบ้ริหารองค์กรท่ีต้อง
วางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 
แม่บท การบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึก
บญัชีตามวงจรบญัชี การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบการเงินสาํหรับกิจการ
ซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

 

   

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความสําคญั
ของการจดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและ
ตีคว ามหมายงบการ เ งินขั้ นต้น  เทค นิคของการวิ เ คราะ ห์ทางการ เ งิน   
หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหาและจดัสรร
เงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงาน การจัดการเก่ียวกับทรัพยสิ์น รวมทั้ งการวางแผน   
และควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

   

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด  ความหมาย  ขอบเขต  ความสาํคญั  หนา้ท่ีของตลาด 
สถาบนัทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสม
การตลาด 
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205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management  

 ศึกษาหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ การจัดสายงาน การวางแผน
กาํลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน 
สวสัดิการ การจูงใจ  การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียนโยกยา้ย  
ระเบียบวินยั  การเจรจาต่อรองและการแรงงานสมัพนัธ์ 

 

   

207-200 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

 Introduction to Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาบทบาท ความสําคญั และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเท่ียว ลกัษณะและประเภทของธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการและการท่องเท่ียว บทบาท และนโยบายของภาครัฐและ
เอกชนในการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว แนวโน้ม
สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนั และผลกระทบจากอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว  

 
 
 
 
 

   

207-201  พฤติกรรมนักท่องเทีย่วและการส่ือสารข้ามวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Tourist Behavior and Cross-cultural Communication  

 ศึกษาความหมายและความสําคญั วฒันธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  วัตถุประสงค์การเดินทาง  แรงจูงใจ  รสนิยม 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว กระบวนการการตดัสินใจเพื่อเลือกสินคา้และบริการการ
ท่องเท่ียว แนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกบัปัญหา
ของนกัท่องเท่ียว ในสถานการณ์ต่างๆ มโนทศัน์ของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
และขา้มวฒันธรรม ทฤษฎีของการส่ือสาร กลวิธีการส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาท
ทางสงัคม 

 

   

207-202   เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Information Technology for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเ ท่ียว  การจัดการระบบสารสนเทศ  การบริหารระบบข้อมูล   
ในอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเท่ียว การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีกบัการสํารองตัว๋ท่ีนั่งของสายการบิน การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการใช้
ซอฟแวร์ดว้ยระบบ AMADEUS 
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207-203 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฏหมายเกีย่วกบัอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Law for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษากฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว พระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551  และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ การคมนาคมขนส่ง ภาษีอากรและศุลกากร 
อุทยานแห่งชาติ บริษทันาํเท่ียวธุรกิจโรงแรม สถานบนัเทิง จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและอาชีพดา้นการท่องเท่ียว ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ดว้ยการใช้
กรณีศึกษาประกอบ 

 

 
1.2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั 

201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 

 Small Business Management  

 วชิาบังคบัก่อน : 201–203 องค์การและการจัดการ   
 ศึกษาถึงการริเร่ิมจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร  สภาพแวดลอ้ม  

โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต  การตลาด  การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การจดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน การศึกษาจาก
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้

 

   

207-207 จิตวทิยาการบริการ 3(3-0-6) 

 Service Psychology  

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ของจิตวิทยาธุรกิจ ในการประกอบการ
ทุกชนิด องคป์ระกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคม  การปรับตวัของ
บุคคล  การตดัสินใจในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจและหลกัการจูงใจในการ
ทาํงานในธุรกิจบริการ การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน การใชจิ้ตวิทยา
ในงานอาชีพ การใชจิ้ตวิทยาในดา้นการขาย จิตวิทยาของมวลชนและจิตวิทยา
ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง การใชจิ้ตวิทยาในภาวะผูน้าํและการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ภายในองคก์รและกบันกัท่องเท่ียว 
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207-300 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

  Marketing for Hospitality and Tourism Industry   

 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  

 ศึกษาบทบาทและความสาํคญัของการตลาดการท่องเท่ียว ส่วนประกอบของตลาด
การท่อง เ ท่ียว  การวางแผนการตลาดโดยการวางนโยบาย  จุด มุ่ งหมาย   
กลยทุธ์ในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศไทย ตลอดจนกล
ยทุธ์การส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือการตลาดการท่องเท่ียว และการตลาดอีทวัร์ริสซึม 

 

   

207-301 การดําเนินงานและการจัดการธุรกจินําเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Tour Business Operations and Management  

 ศึกษาลกัษณะ องคป์ระกอบของธุรกิจนาํเท่ียว ประเภทธุรกิจนาํเท่ียว การวางแผน
การดาํเนินงาน รูปแบบการจดัโปรแกรมนาํเท่ียว การคิดราคาตน้ทุนและราคาขาย
ของโปรแกรมนาํเท่ียวขั้นตอนการจดันาํเท่ียว การเขา้ร่วมงานส่งเสริมการขายดา้น
การท่องเท่ียว การเจรจาธุรกิจการคา้ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

 

   

207-302 โลจิสติกส์สําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

 Logistics for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาลกัษณะรูปแบบกระบวนการในการดาํเนินงานการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆของโล
จิสติกส์  เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการขนส่งและกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้ไปสู่
ผูรั้บสินคา้และบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว รวมทั้งการจดัซ้ือจดั
จา้ง การจดัการสินคา้คงคลงั การส่งมอบบริการ การลาํเลียงพสัดุและบรรจุภณัฑ ์
การประกนัภยัในการขนส่ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในโลจิสติกส์ 

 

   

207-303 การบัญชีและการเงินสําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Accounting and Finance for Hospitality and Tourism Industry  

 วชิาบังคบัก่อน : 202-101 หลกัการบัญชี   

 ศึกษาลกัษณะ เทคนิค และการนาํขอ้มูลทางบญัชีไปใชใ้นฐานะนกับริหารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว เพื่อการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การ
ตดัสินใจ  และการดาํเนินงาน โดยศึกษาถึงการจัดทาํงบประมาณ การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอ้มูลทางการบญัชี การควบคุมภายใน การ
ควบคุมตน้ทุน และการประเมินความคุม้ค่าของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเท่ียว 
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207-304 การวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 3(3-0-6) 

   Sustainable Tourism Planning and Development  

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนื ภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การจดัทาํแผนพฒันา
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียว รวมทั้งศึกษา
ความสามารถในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 

 

207-400 วจัิยสําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Research  for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวิจยั ประเภทของการวิจยั การตั้งคาํถามวิจยั การกาํหนดหวัขอ้
วิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั การคดัเลือกเคร่ืองมือในการวิจยัใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั
การนิยามปัญหา การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนเคา้โครงวิจยัและการเขียนรายงานการวิจยั  

 

   

207-401 การสัมมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว    3(1-4-4) 

 Seminar in Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาดูงานในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว การจดัการสัมมนาในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียว การนําเสนอประเด็นปัญหาด้าน   
การอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ระดมความคิด อภิปราย แนวทางในการ
แกปั้ญหาหรือแนวทางส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการทาง
ความคิดในภาพรวม 

 

   

207-410 หลกัการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

 Principles of Tourist Guide  

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั บทบาท หน้าท่ี ของมคัคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จรรยาบรรณของมคัคุเทศก์ บุคลิกภาพ การวางตวั ศิลปะการพูดในท่ี
สาธารณะ ความสามารถในการนาํเท่ียวและการให้บริการท่องเท่ียวในลกัษณะของ
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทต่างๆ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
การใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ พระราชบญัญติัธุรกิจ
นาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์กฎระเบียบเก่ียวกบังานมคัคุเทศก ์เช่น การตรวจคนเขา้เมือง 
หนงัสือและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีการศุลกากร 
การแลกเปล่ียนเงินตรา พฤติกรรมและวฒันธรรมของนักท่องเท่ียวบางประเทศท่ี
ควรทราบ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ
ไทย และการปฏิบติังานภาคสนามในฐานะผูน้าํเท่ียว 
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1.2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

207-206 การดําเนินงานโรงแรม 3(2-2-5) 

 Hotel Operations  

 ศึกษาลักษณะ  ประ เภท ท่ีพัก  รูปแบบการดํา เ นินงาน ธุร กิจ  โครงส ร้ า ง   
การดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและรวมทั้งการจดัการในการให้บริการดา้นต่างๆ
ในธุรกิจโรงแรม การศึกษานอกสถานท่ี 

 

   

207-208 การจัดการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

 Front Office Management  

 วชิาบังคบัก่อน : 207-206 การดําเนินงานโรงแรม  

 ศึกษาโครงสร้าง การจดัการและขั้นตอนการทาํงานส่วนหน้า การตอ้นรับ การรับ
จองหอ้งพกั การเงินส่วนหนา้ บทบาทของพนกังานส่วนหนา้กบัการขายหอ้งพกัและ
บริการของโรงแรม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานส่วนหน้า รวมถึงการดู
งานในโรงแรมชั้นนาํ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานจริงได ้

 

   

207-209 การจัดการกจิกรรมการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Tourism Activities Management  

 ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ แหล่งท่องเท่ียว
ภายในชุมชน เป็นตน้ ความปลอดภยัในการจดักิจกรรม และการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกบักิจกรรมการท่องเท่ียว ศึกษานอกสถานท่ีและปฏิบติัจริง 

 

   

207-210 ภูมิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

 Geography of Tourism  

 ศึกษาลักษณะภูมิทศัน์ทางกายภาพ และภูมิทัศน์ทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการ
ท่อ ง เ ท่ี ย วของโลก  รวมทั้ ง คว ามสั มพัน ธ์ ของ ภู มิ ศ าสต ร์กับก า ร เ ลื อก   
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาคของโลก 
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207-211   ประวตัิศาสตร์และมรดกไทยเพือ่การท่องเทีย่ว                                                       3(2-2-5) 

 Thai History and Thai Heritage for Tourism  

 ศึกษาความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั  ศาสนาแนวทางการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม นาฎศิลป์ ดนตรี อาหาร ภูมิปัญญา และวรรณคดีไทยเพื่อการ
ท่องเท่ียวการศึกษานอกสถานท่ี และทดสอบการนาํเสนอในสถานท่ีจริง 

 

   

207-212 การส่ือความหมายส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Interpretation  

 ศึกษาแนวคิด และหลกัการเก่ียวกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รูปแบบ เทคนิคการส่ือความหมายส่ิงแวดลอ้ม บทบาท   
ของนักส่ือความหมายหรือมคัคุเทศก์ในการให้ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินต่อนกัท่องเท่ียวและสาธารณะชนทัว่ไป ตลอดถึงการออกแบบระบบ
ส่ือความหมายสําหรับนักท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม ศึกษานอก
สถานท่ีและปฏิบติัจริง 

 

   

207-213 การท่องเทีย่วอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Tourism  

 ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือของคนในประเทศกลุ่ม
อาเซียน สกุลเงิน พิธีการศุลกากร ตรวจคนเขา้เมือง นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายของ
แต่ละประเทศ ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของแต่ละประเทศ ตลอดถึงนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศอาเซียน 

 

   

207-214 ภาษาองักฤษสําหรับภัตตาคาร 3(2-2-5) 

 English for Restaurant  

 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นภตัตาคาร ร้านอาหาร โดยฝึกทกัษะการฟัง การพดู เนน้
คาํศพัท ์สาํนวน และบทสนทนาต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ เก่ียวกบัการจอง
โตะ๊อาหาร อุปกรณ์เคร่ืองใช ้การรับออร์เดอร์ วตัถุดิบในการปรุงอาหาร รายการ
อาหาร และการชาํระเงิน   
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207-305 การจัดการสปาและสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Spa and Health Management  

 ศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบของการท่องเท่ียวแบบสปาและสุขภาพ เรียนรู้
กระบวน การจดัการ การดาํเนินงาน การพฒันา การตลาดสปาประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เ ด ย์ ส ป า  รี ส อ ร์ ท สป า  แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น สป า  แ ล ะ   
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

   

207-306 การจัดการรีสอร์ทและคอนโดมิเนียม  3(2-2-5) 

 Resort and Condominium Management  

 ศึกษาการดํา เ นินการธุรกิจประเภทรีสอร์ทและคอนโดมี เนียมโดยศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัการและเจา้ของ คณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้พกั การ
จดัการงานบุคคลงานบญัชีของรีสอร์ทและคอนโดมีเนียม การสร้างสมดุลของ
ผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของและผูเ้ขา้พกั 
 

 

207-307   การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 

 Food and Beverage Management  

 ศึกษาโครงสร้างของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม   ขอบข่ายการปฏิบัติงาน   
การดาํเนินการ การจดัการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมทั้งแนวโนม้ของธุรกิจ
อ า ห า ร แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ล้ี ย ง ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น   
และนอกสถานท่ี ในดา้นการวางแผนงาน การออกแบบงาน  การบริหารงาน
โครงสร้างการจดังาน การประสานงาน การจดัสถานท่ี การตลาด การจดักาํลงัคน 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

   

207-308 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิสายการบิน 3(2-2-5) 

 English for Airline Business  

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาคําศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในธุรกิจการบินรวมถึงการบริการของสายการบิน   
ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบน
เค ร่ืองบินความ รู้  และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  รวมถึงกฎระ เ บียบ   
และขอ้ควรปฏิบติัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารในวิชาชีพ 
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207-309 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิโรงแรม 3(2-2-5) 
 English for Hotel Business  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  
 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานโรงแรม โดยฝึกทกัษะการฟัง การพดู โดยเนน้คาํศพัท์

เฉพาะงานโรงแรม และสํานวนท่ีใชใ้นแผนกต่างๆเพื่อให้สามารถส่ือสารไดท้ั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 
 

 

   

207-310 ภาษาองักฤษสําหรับการท่องเทีย่ว  3(2-2-5) 
 English for Tourism  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  
 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียว โดยฝึกทกัษะการฟัง การพดู เนน้คาํศพัท ์

สาํนวน และบทสนทนาต่างๆท่ีใชใ้นการติดต่อนกัท่องเท่ียว การแนะนาํสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศไทยท่ี
นกัท่องเท่ียวควรทราบ รวมถึงทกัษะการอ่าน และการเขียนเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจท่องเท่ียว 

 

   

207-313 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

 English for Communication I  

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการส่ือสารเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามรู้และการวิเคราะห์  วิจารณ์  ทั้งท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป
และเร่ืองราวทางธุรกิจเรียนรู้สํานวนท่ีถูกตอ้งในการสนทนาในแวดวงธุรกิจ การ
ติดต่อประสานงาน  การสนทนาเพ่ือเขา้สังคม  การสัมภาษณ์เพื่อเขา้ทาํงาน การ
แสดงความคิดเห็นเร่ืองราวทางธุรกิจ   

 

   

207-314 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

 English for Communication II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวงการธุรกิจโดยเน้นทักษะในชั้ นสูงข้ึน   
การนาํเสนองานในท่ีประชุมการนาํเสนอขายสินคา้และบริการและการเจรจาต่อรอง
นอกจากน้ียงัใหน้กัศึกษาฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือ
ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ เป็นตน้ 
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207-315 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking  

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการฟังและการพูดท่ีสูงข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานท่ี
จาํเป็นต่อพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการพดู วิชาน้ีเนน้ความเขา้ใจดา้นการฟังและ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการส่ือสารโดยเน้นความแม่นยาํด้านการเน้นหนักเสียง 
จังหวะ และทาํนองสูงตํ่าในประโยค นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการพูดในห้องเรียน 
ผูเ้รียนสามารถแสดงความรู้สึก การร้องขอ ความคิดเห็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 

   

207-316 การแปล 3(2-2-5) 

 Translation   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาจุดมุ่งหมายเทคนิคและวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ   
จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนต่างๆ ฝึกการแปลขอ้ความ
ง่ายๆจากหนงัสือพิมพแ์ละบทความต่างๆเพื่อให้เกิดทกัษะในการวิเคราะห์รูปแบบ
ประโยคในภาษาองักฤษและภาษาไทยและสามารถใชค้าํสํานวนและโครงสร้างท่ี
ถูกตอ้งไดเ้น้ือหาสาระตรงตามตน้ฉบบั 

 

   

207-317 ทกัษะการเขียนองักฤษเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business  English Writing  Skills  

 วชิาบังคบัก่อน : 100 - 152  ภาษาองักฤษ  2  

 ศึกษา คาํศพัท ์วลี โครงสร้างประโยค สาํนวนต่างๆท่ีมีความสาํคญัต่อการฝึกทกัษะ
การเขียนงานในแวดวงธุรกิจหลากหลายชนิดโดยเช่ือมโยงกบัรูปแบบการเขียนชนิด
ต่างๆ   เช่น  การเขียนขอ้ความสั้น การบรรยาย   การเขียนสรุปความ 

 

   

207-318 การเขียนองักฤษเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business English Writing    

 วชิาบังคบัก่อน : 207-318 ทกัษะการเขียนองักฤษเชิงธุรกจิ  

 ศึกษาการเขียนจดหมายภาษาองักฤษทางธุรกิจประเภทต่างๆ  เช่น จดหมายสั่งซ้ือ 
จดหมายตอบรับ   จดหมายสอบถาม   จดหมายขอเครดิต   จดหมายร้องเรียน  
จดหมายสมคัรงาน   จดหมายลา รวมถึงฝึกการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ทางธุรกิจ  
การเขียนกาํหนดการ  คาํกล่าวรายงานในโอกาสต่าง ๆ   รายงานการประชุม  และการ
เขียนเพื่อเสนอความคิดเห็นทางธุรกิจ  โดยเนน้การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
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207-319 การจัดการการท่องเทีย่วเชิงกจิกรรม 3(2-2-5) 

 Tourism Events Management  

 ศึกษาความหมาย ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงกิจกรรม รูปแบบขกงกิจกรรม อาทิ การ
จดักิจกรรมแรลล่ี การจดังานแต่งงาน การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียวตามเทศกาลและตามฤดูกาล การสํารวจพื้นท่ี สถานท่ี การเขียน
โครงการ การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการฝึกปฏิบติัจริง 

 

   

207-320 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 

 International Cuisine Management  

 ศึกษาเก่ียวกบัประเภท  ลกัษณะ  การเลือกซ้ือวตัถุดิบ  อุปกรณ์  เรียนรู้หลกัการและ
เทคนิคการประกอบ  การจดัตกแต่ง  การเกบ็รักษา  ขั้นตอนและวิธีการรับประทาน
อาหารนานาชาติและการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

   

207-321 ทกัษะวชิาชีพพเิศษสําหรับอาชีพมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 

 Professional Skills for Tour Guide  

 ศึกษาทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับอาชีพมคัคุเทศก์ อาทิ การฝึกทกัษะการว่ายนํ้ า การใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว แนวทางการป้องกนั
การถูกโจรกรรมทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว การดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่
นกัท่องเท่ียว 

 

   

207-403 การท่องเทีย่วทางเลอืก 3(2-2-5) 

 Alternative Tourism  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ ประเภทแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียว
ทางเลือก เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  การท่องเท่ียวชนบท  การท่องเท่ียวโดยชุมชน  เป็นต้น  ตลอดถึง
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย การศึกษานอกสถานท่ีและปฏิบติัจริง 
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   207-404 การประเมินผลกระทบทางการท่องเทีย่ว                                                                 3(3-0-6) 

 Tourism Impact Assessment  

 ศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี 
และเศรษฐกิจ รวมถึงวิธีการในการประเมินผลกระทบในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
ก่อนการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ในขณะดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว และ
หลงัการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว  

 

   

207-405 หัวข้อเฉพาะด้าน:อุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Hospitality and Tourism Industry  

  ศึกษาประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน  และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ   
การจัดการจัดนํา เ ท่ียวการใช้กลยุทธ์ในการจัดการ  โดยใช้วิ ธี ท่ี เ ก่ียวข้อง   
เพื่อหาคาํตอบและแกปั้ญหา 

 

   

207-406 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั                           3(2-2-5) 

 MICE Management  

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั ลกัษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา นิทรรศการ 
และการนาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
การวางแผนการจดัการ การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน
ก่อนการจดังาน ระหวา่งงาน และหลงัการจดังาน การศึกษานอกสถานท่ี 
  

 

207-407 การจัดการธุรกจิสายการบิน 3(2-2-5) 

 Airline Business Management               

 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจการบิน  ภูมิศาสตร์การบิน  กฎระเบียบการจราจร   
ทางอ าก าศ  ตาร า ง เ วล า บิน  ช นิด เ ค ร่ื อ ง บิน  ง านบ ริก า รบน เค ร่ื อ ง บิน   
และภาคพื้นดิน รหัสต่างท่ีใช้ในธุรกิจการบิน การใช้คู่มือการเดินทางทางอากาศ 
กฎระเบียบการสํารองท่ีนั่ง ขอ้มูลของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน การสํารองท่ีนั่งดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระเบียบพิธีการเขา้ออกระหว่างประเทศ การขนส่งพสัดุภณัฑ ์
เทคนิคการติดต่อกบับริษทัสายการบิน 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

96
 

207-408 การจัดการธุรกจิเรือสําราญ 3(3-0-6) 

 Cruising Management  

 ศึกษาการวางแผนและการดาํเนินงานการใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ของ
เรือสาํราญและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงานบริการ การวางแผนการตลาด การจดั
กิจกรรมนนัทนาการบนเรือ การบริหารบุคลากร 

 

   

207-409 การจัดการสวนสนุก 3(2-2-5) 

 Theme Park Management  

  ศึกษาประวติัความเป็นมา ความหมาย ความสาํคญั ประเภท ลกัษณะของสวนสนุก 
และสถานท่ีในการจดัตั้งสวนสนุก และรูปแบบการใหบ้ริการต่างๆภายในสวนสนุก 
รวมถึงศึกษาโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ในการดาํเนินงานสวนสนุก 
ตลอดจนการวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

207-411 การพูดภาษาองักฤษในทีส่าธารณะ 3(2-2-5) 

 Public  Speaking  in  English  

 วชิาบังคบัก่อน : 207-315  การฟัง-การพดู    

 ศึกษาการพูดในท่ีสาธารณะรวมถึงนํ้ าเสียงในการพูด  พฤติกรรมทางวจนภาษาและ  
อวจนภาษา  และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง  ฝึกการพูด  การ
แสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชนรวมทั้ งการพูดด้านธุรกิจท่ีพึงใช้ต่อสาธารณชน  
ตลอดจนการปรับปรุงและการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในการพดู 

 

207-412 ภาษาองักฤษสําหรับมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 

 English for Tour Guide   

 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นอาชีพมคัคุเทศก์ โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด เนน้คาํศพัท์
สํานวน และบทสนทนาต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารกบันักท่องเท่ียว เก่ียวกบัสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียว  กิจกรรมท่องเท่ียว อุปกรณ์นําเท่ียว การให้บริการ การติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนแบบฟอร์มเอกสาร  

 

   

207-413 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 

 Seminar in Morals and Ethics  

 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแก้ไขขอ้
ขดัแยง้ รู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
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1.2.4 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา  11 หน่วยกติ 

207-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0-40-0) 

 Internship   

 ศึกษาโดยนกัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆท่ีจะสามารถรับนกัศึกษาภายใต้
การควบคุม ดูแลติดตามและประเมินผล 
 

 

207–479   สหกจิศึกษา 9(0–40–9) 

 Cooperative Education  

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-244  เตรียมสหกจิศึกษา  
 ศึกษาการปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเท่ียว โดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํรายงานจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
ผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

 


