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รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

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

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัลาํดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการดําเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีสําคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจาํสํารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
นํ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 



 

 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตสํานึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจาํแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีสําคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยักาํหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะสําคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การกําหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความสําคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาํระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํ
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความสําคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 

 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิง สร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจาํวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้าํทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตสํานึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตสํานึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ํา
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความสําคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม   

 
1(0-2-1)                   

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้ น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ดาํเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการดาํเนินชีวิตในสังคมและระบบการทาํงาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิ กภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การทาํงานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการทาํงานในอนาคต 
 

 

 กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 
 
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การทาํงาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจาํวนั ประกาศแบบสั้ น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้ น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีทาํงานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
นําบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 

 



 

 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาคาํศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นคาํศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
คาํศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึก
การกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคาํศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัท์ท่ีใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 



 

 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

 
100-311 

 
ภาษาตากาลอ็ก 2 

 
3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
สาํนวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสํานวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสํานักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาคาํศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ  
กลุ่มวชิาแกน 

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management  

 ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธี
ดาํเนินงานขององค์การธุรกิจ หน้าท่ีสําคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือ
ทางการจดัการเบ้ืองตน้ 

 

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

 Strategic Management  

 วชิาบังคับก่อน :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 และลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  
109 หน่วยกติ 

 

 ศึกษาแนวคิดและวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ ท่ีเป็นหนา้ท่ีงานของผูบ้ริหาร
ระดับสูงกับงานการบริหารทัว่ไป  การจดัการธุรกิจในส่วนรวม  กระบวนการ
จดัการกลยุทธ์  การกาํหนดวตัถุประสงค์  การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  การกาํหนด  
การประเมิน  การนาํออกใชง้าน  และการควบคุมกลยทุธ์ 

 

  
 

 



 

 

 

201–423 เกมจ าลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 

 Business Simulation Game  

 วชิาบังคับก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยบูรณาการความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาด
ขององค์กรธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การ
ดําเนินการ ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการในบทบาทของผู ้บริหารองค์กรท่ีต้อง
วางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

 

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 
แม่บท การบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึก
บญัชีตามวงจรบญัชี การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบการเงินสําหรับกิจการ
ซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

 

   

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความสําคญั
ของการจดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและ
ตี ค ว า ม ห ม า ย ง บ ก า ร เ งิ น ขั้ น ต้น  เ ท ค นิ ค ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ก า ร เ งิ น                     
หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหาและจดัสรร
เงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงาน การจดัการเก่ียวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผน                
และควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

   

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด  ความหมาย  ขอบเขต  ความสําคญั  หนา้ท่ีของตลาด 
สถาบนัทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสม
การตลาด 

 

   



 

 

 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management  

 ศึกษาหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจดัสายงาน การวางแผน
กาํลังคน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน 
สวสัดิการ การจูงใจ  การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียนโยกยา้ย  
ระเบียบวนิยั  การเจรจาต่อรองและการแรงงานสัมพนัธ์ 

 

   

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

 Introduction to Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาบทบาท ความสําคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเท่ียว ลกัษณะและประเภทของธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว องค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการและการท่องเท่ียว บทบาท และนโยบายของภาครัฐและ
เอกชนในการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว แนวโน้ม
สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนั และผลกระทบจากอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว  

 
 
 
 
 

   

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

 Tourist Behavior and Cross-cultural Communication  

 ศึกษาความหมายและความสําคญั วฒันธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว ัตถุประสงค์การเดินทาง แรงจูงใจ รสนิยม 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว กระบวนการการตดัสินใจเพื่อเลือกสินคา้และบริการการ
ท่องเท่ียว แนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกบัปัญหา
ของนกัท่องเท่ียว ในสถานการณ์ต่างๆ มโนทศัน์ของการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
และขา้มวฒันธรรม ทฤษฎีของการส่ือสาร กลวิธีการส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาท
ทางสังคม 

 

   

207-202          เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Information Technology for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของสารสนเทศในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่ อง เ ท่ี ย ว  ก ารจัดก า รร ะ บ บ ส าร ส นเ ท ศ  ก ารบ ริหา รระ บ บ ข้อมู ล                              
ในอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเท่ียว การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีกบัการสํารองตัว๋ท่ีนัง่ของสายการบิน การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการใช้
ซอฟแวร์ดว้ยระบบ AMADEUS 

 



 

 

 

207-203 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฏหมายเกีย่วกบัอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 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 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและอาชีพด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ดว้ยการใช้
กรณีศึกษาประกอบ 

 

 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

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

 Small Business Management  

 วชิาบังคับก่อน : 201–203 องค์การและการจัดการ   
 ศึกษาถึงการริเร่ิมจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร  สภาพแวดลอ้ม  

โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต  การตลาด  การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การจดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปได้และเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน การศึกษาจาก
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้

 

   

207-207 จิตวทิยาการบริการ 3(3-0-6) 

 Service Psychology  

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ของจิตวทิยาธุรกิจ ในการประกอบการ
ทุกชนิด องค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคม  การปรับตวัของ
บุคคล  การตดัสินใจในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจและหลกัการจูงใจในการ
ทาํงานในธุรกิจบริการ การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน การใชจิ้ตวิทยา
ในงานอาชีพ การใช้จิตวิทยาในด้านการขาย  จิตวิทยาของมวลชนและจิตวิทยา
ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง การใชจิ้ตวิทยาในภาวะผูน้าํและการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ภายในองคก์รและกบันกัท่องเท่ียว 
 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

207-300 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  Marketing for Hospitality and Tourism Industry   

 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  

 ศึกษาบทบาทและความสําคญัของการตลาดการท่องเท่ียว ส่วนประกอบของตลาด
ก า รท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ก า รว า ง แผ น ก า รตล า ดโดย ก า รวา ง นโย บ า ย  จุด มุ่ ง หม า ย                     
กลยุทธ์ในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศไทย ตลอดจนกล
ยทุธ์การส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือการตลาดการท่องเท่ียว และการตลาดอีทวัร์ริสซึม 

 

   

207-301 การด าเนินงานและการจัดการธุรกจิน าเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Tour Business Operations and Management  

 ศึกษาลกัษณะ องค์ประกอบของธุรกิจนาํเท่ียว ประเภทธุรกิจนาํเท่ียว การวางแผน
การดาํเนินงาน รูปแบบการจดัโปรแกรมนาํเท่ียว การคิดราคาตน้ทุนและราคาขาย
ของโปรแกรมนาํเท่ียวขั้นตอนการจดันาํเท่ียว การเขา้ร่วมงานส่งเสริมการขายดา้น
การท่องเท่ียว การเจรจาธุรกิจการคา้ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

 

   

207-302 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Logistics for Hospitality and Tourism Industry  

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

 

   

207-303 การบัญชีและการเงินส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Accounting and Finance for Hospitality and Tourism Industry  

 วชิาบังคับก่อน : 202-101 หลกัการบัญชี   

 ศึกษาลกัษณะ เทคนิค และการนาํขอ้มูลทางบญัชีไปใชใ้นฐานะนกับริหารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว เพื่อการวางแผนทางธุรกิจ การควบคุม การ
ตดัสินใจ  และการดาํเนินงาน โดยศึกษาถึงการจดัทาํงบประมาณ การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน การแปลความหมายขอ้มูลทางการบญัชี การควบคุมภายใน การ
ควบคุมตน้ทุน และการประเมินความคุม้ค่าของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเท่ียว 

 



 

 

 

207-304 การวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 3(3-0-6) 

        Sustainable Tourism Planning and Development  

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบของการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนื ภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน การจดัทาํแผนพฒันา
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียว รวมทั้งศึกษา
ความสามารถในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 

 

   

207-400 วจัิยส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(2-2-5) 

 Research  for Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวจิยั ประเภทของการวจิยั การตั้งคาํถามวิจยั การกาํหนดหวัขอ้
วิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั การคดัเลือกเคร่ืองมือในการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั
การนิยามปัญหา การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนเคา้โครงวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั  

 

   

207-414 การสัมมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 3(1-4-4) 

 Seminar in Hospitality and Tourism Industry  

 ศึกษาดูงานในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว การจดัการสัมมนาในประเด็นท่ี
เ ก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียว  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 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ พระราชบญัญติัธุรกิจ
นาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ กฎระเบียบเก่ียวกบังานมคัคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเขา้เมือง 
หนงัสือและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีการศุลกากร 
การแลกเปล่ียนเงินตรา พฤติกรรมและวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวบางประเทศท่ี
ควรทราบ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ
ไทย และการปฏิบติังานภาคสนามในฐานะผูน้าํเท่ียว 

 



 

 

 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

207-206 การด าเนินงานโรงแรม 3(2-2-5) 

 Hotel Operations  

 ศึ ก ษ า ลัก ษ ณ ะ  ป ร ะ เภ ท ท่ี พัก  รูป แ บ บ ก า รดํา เ นิ น ง า น ธุ ร กิ จ  โค ร ง ส ร้ า ง                             
การดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและรวมทั้งการจดัการในการให้บริการดา้นต่างๆ
ในธุรกิจโรงแรม การศึกษานอกสถานท่ี 

 

   

207-208 การจัดการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

 Front Office Management  

 วชิาบังคับก่อน : 207-206 การด าเนินงานโรงแรม  

 ศึกษาโครงสร้าง การจดัการและขั้นตอนการทาํงานส่วนหน้า การตอ้นรับ การรับ
จองหอ้งพกั การเงินส่วนหนา้ บทบาทของพนกังานส่วนหนา้กบัการขายห้องพกัและ
บริการของโรงแรม มารยาทและจรรยาบรรณของพนกังานส่วนหน้า รวมถึงการดู
งานในโรงแรมชั้นนาํ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานจริงได ้

 

   

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

 Tourism Activities Management  

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

 

   

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

 Geography of Tourism  

 ศึกษาลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพ และภูมิทัศน์ทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง โ ล ก  ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ข อ ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ กับ ก า ร เ ลื อ ก                      
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาคของโลก 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

207-211        ประวตัิศาสตร์และมรดกไทยเพือ่การท่องเทีย่ว                                                       3(2-2-5) 

 Thai History and Thai Heritage for Tourism  

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

 

   

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

 Environmental Interpretation  

 ศึกษาแนวคิด และหลักการเก่ียวกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รูปแบบ เทคนิคการส่ือความหมายส่ิงแวดล้อม บทบาท                          
ของนกัส่ือความหมายหรือมคัคุเทศก์ในการให้ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินต่อนกัท่องเท่ียวและสาธารณะชนทัว่ไป ตลอดถึงการออกแบบระบบ
ส่ือความหมายสําหรับนักท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม ศึกษานอก
สถานท่ีและปฏิบติัจริง 

 

   

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

 ASEAN Tourism  

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

 

   

207-214 ภาษาองักฤษส าหรับภัตตาคาร 3(2-2-5) 

 English for Restaurant  

 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นภตัตาคาร ร้านอาหาร โดยฝึกทกัษะการฟัง การพดู เนน้
คาํศพัท ์สาํนวน และบทสนทนาต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ เก่ียวกบัการจอง
โตะ๊อาหาร อุปกรณ์เคร่ืองใช ้การรับออร์เดอร์ วตัถุดิบในการปรุงอาหาร รายการ
อาหาร และการชาํระเงิน   

 

  
 
 

 



 

 

 

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 ส ป า  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น ส ป า  แ ล ะ                                
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

   

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

 Resort and Condominium Management  

 ศึกษาการดํา เ นินการธุรกิจประเภทรีสอร์ทและคอนโดมี เ นียมโดยศึก ษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัการและเจา้ของ คณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้พกั การ
จดัการงานบุคคลงานบญัชีของรีสอร์ทและคอนโดมีเนียม การสร้างสมดุลของ
ผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของและผูเ้ขา้พกั 
 

 

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

 Food and Beverage Management  

 ศึกษาโครงสร้างของ แผนกอาหารและเคร่ือง ด่ืม  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน                          
การดาํเนินการ การจดัการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ
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 ในด้านการวางแผนงาน การออกแบบงาน  การบริหารงาน
โครงสร้างการจดังาน การประสานงาน การจดัสถานท่ี การตลาด การจดักาํลงัคน 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

   

207-308 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิสายการบิน 3(2-2-5) 

 English for Airline Business  

 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาคําศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในธุรกิจการบินรวมถึงการบริการของสายการบิน                        
ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบน
เค ร่ืองบิ นความ รู้  แล ะ ทัก ษ ะ ใน ก ารใ ช้ภาษ าอังก ฤ ษ  รวม ถึงก ฎ ระ เ บี ย บ                          
และขอ้ควรปฏิบติัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารในวชิาชีพ 

 

  
 

 



 

 

 

207-309 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิโรงแรม 3(2-2-5) 
 English for Hotel Business  
 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  
 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานโรงแรม โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด โดยเนน้คาํศพัท์

เฉพาะงานโรงแรม และสํานวนท่ีใช้ในแผนกต่างๆเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 
 

 

207-310 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเทีย่ว  3(2-2-5) 
 English for Tourism  
 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  
 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียว โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด เนน้คาํศพัท ์

สํานวน และบทสนทนาต่างๆท่ีใช้ในการติดต่อนกัท่องเท่ียว การแนะนาํสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศไทยท่ี
นกัท่องเท่ียวควรทราบ รวมถึงทกัษะการอ่าน และการเขียนเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจท่องเท่ียว 

 

   

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

 English for Communication I  

 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการส่ือสารเร่ืองท่ีตอ้งใช้ความรู้และการวิเคราะห์  วิจารณ์  ทั้งท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป
และเร่ืองราวทางธุรกิจเรียนรู้สํานวนท่ีถูกตอ้งในการสนทนาในแวดวงธุรกิจ การ
ติดต่อประสานงาน  การสนทนาเพื่อเข้าสังคม  การสัมภาษณ์เพื่อเขา้ทาํงาน การ
แสดงความคิดเห็นเร่ืองราวทางธุรกิจ   

 

   

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

 English for Communication II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวงการธุรกิจโดยเน้นทักษะในชั้ นสูงข้ึน                 
การนาํเสนองานในท่ีประชุมการนาํเสนอขายสินคา้และบริการและการเจรจาต่อรอง
นอกจากน้ียงัใหน้กัศึกษาฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือ
ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ เป็นตน้ 

 

   



 

 

 

207-315 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking  

 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการฟังและการพูดท่ีสูงข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานท่ี
จาํเป็นต่อพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการพูด วิชาน้ีเนน้ความเขา้ใจดา้นการฟังและ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการส่ือสารโดยเน้นความแม่นยาํด้านการเน้นหนักเสียง 
จงัหวะ และทาํนองสูงตํ่าในประโยค นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการพูดในห้องเรียน 
ผูเ้รียนสามารถแสดงความรู้สึก การร้องขอ ความคิดเห็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 

   

207-316 การแปล 3(2-2-5) 

 Translation   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-152  ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาจุดมุ่งหมายเทคนิคและวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ                  
จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนต่างๆ ฝึกการแปลขอ้ความ
ง่ายๆจากหนงัสือพิมพแ์ละบทความต่างๆเพื่อให้เกิดทกัษะในการวิเคราะห์รูปแบบ
ประโยคในภาษาองักฤษและภาษาไทยและสามารถใช้คาํสํานวนและโครงสร้างท่ี
ถูกตอ้งไดเ้น้ือหาสาระตรงตามตน้ฉบบั 

 

   

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

 Business  English Writing  Skills  

 วชิาบังคับก่อน : 100 - 152  ภาษาองักฤษ  2  

 ศึกษา คาํศพัท ์วลี โครงสร้างประโยค สํานวนต่างๆท่ีมีความสําคญัต่อการฝึกทกัษะ
การเขียนงานในแวดวงธุรกิจหลากหลายชนิดโดยเช่ือมโยงกบัรูปแบบการเขียนชนิด
ต่างๆ   เช่น  การเขียนขอ้ความสั้น การบรรยาย   การเขียนสรุปความ 

 

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

 Business English Writing    

 วชิาบังคับก่อน : 207-318 ทกัษะการเขียนอังกฤษเชิงธุรกจิ  

 ศึกษาการเขียนจดหมายภาษาองักฤษทางธุรกิจประเภทต่างๆ  เช่น จดหมายสั่งซ้ือ 
จดหมายตอบรับ   จดหมายสอบถาม   จดหมายขอเครดิต   จดหมายร้องเรียน   
จดหมายสมคัรงาน   จดหมายลา รวมถึงฝึกการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ทางธุรกิจ  
การเขียนกาํหนดการ  คาํกล่าวรายงานในโอกาสต่าง ๆ   รายงานการประชุม  และการ
เขียนเพื่อเสนอความคิดเห็นทางธุรกิจ  โดยเนน้การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 



 

 

 

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  การเก็บรักษา  ขั้นตอนและวธีิการรับประทาน
อาหารนานาชาติและการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

   

207-321 ทกัษะวชิาชีพพเิศษส าหรับอาชีพมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 

 Professional Skills for Tour Guide  

 ศึกษาทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับอาชีพมคัคุเทศก์ อาทิ การฝึกทกัษะการว่ายนํ้ า การใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว แนวทางการป้องกนั
การถูกโจรกรรมทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว การดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่
นกัท่องเท่ียว 

 

   

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

 Alternative Tourism  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ ประเภทแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียว
ทางเลือก เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิง
ว ัฒนธรรม การท่องเท่ียวชนบท การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นต้น ตลอดถึง
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย การศึกษานอกสถานท่ีและปฏิบติัจริง 

 

   207-404 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว                                                                 3(3-0-6) 

 Tourism Impact Assessment  

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

 



 

 

 

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

 Selected Topics in Hospitality and Tourism Industry  

  ศึกษาประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ                       
การจัดการจัดนํา เ ท่ียวการใช้กลยุทธ์ในการจัดการ โดยใช้วิ ธี ท่ี เ ก่ี ยวข้อง                        
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                     
ท า ง อ า ก า ศ  ต า ร า ง เ ว ล า บิ น  ช นิ ด เ ค ร่ื อ ง บิ น  ง า น บ ริ ก า ร บ น เ ค ร่ื อ ง บิ น                               
และภาคพื้นดิน รหัสต่างท่ีใช้ในธุรกิจการบิน การใช้คู่มือการเดินทางทางอากาศ 
กฎระเบียบการสํารองท่ีนัง่ ขอ้มูลของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน การสํารองท่ีนัง่ดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระเบียบพิธีการเขา้ออกระหว่างประเทศ การขนส่งพสัดุภณัฑ ์
เทคนิคการติดต่อกบับริษทัสายการบิน 

 

   

207-408 การจัดการธุรกจิเรือส าราญ 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 ความสําคญั ประเภท ลกัษณะของสวนสนุก 
และสถานท่ีในการจดัตั้งสวนสนุก และรูปแบบการให้บริการต่างๆภายในสวนสนุก 
รวมถึงศึกษาโครงสร้างการบริหารจดัการด้านต่างๆ ในการดาํเนินงานสวนสนุก 
ตลอดจนการวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

 

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

 Public  Speaking  in  English  

 วชิาบังคับก่อน : 207-315  การฟัง-การพูด    

 ศึกษาการพูดในท่ีสาธารณะรวมถึงนํ้ าเสียงในการพูด  พฤติกรรมทางวจนภาษาและ   
อวจนภาษา  และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง  ฝึกการพูด  การ
แสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชนรวมทั้ งการพูดด้านธุรกิจท่ีพึงใช้ต่อสาธารณชน  
ตลอดจนการปรับปรุงและการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในการพดู 

 

   

207-412 ภาษาองักฤษส าหรับมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 

 English for Tour Guide   

 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นอาชีพมคัคุเทศก์ โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด เน้นคาํศพัท ์
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 มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เข้าใจภาวะความเป็นผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแก้ไขข้อ
ขดัแยง้ รู้จกัเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวชิาชีพ 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

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  

 วชิาบังคับก่อน  :  100-245  การปรับตัวทางสังคม  
 ศึกษาการปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเท่ียว โดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํรายงานจะตอ้งอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

 

 


