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1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิ ยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้
ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้ม
เข้า สู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัด
หมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการ
แจกแจงแบบปกติ การอนุ ม านเชิ ง สถิ ติ การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการ
ถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับ
การดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

100-116 แคลคูลสั
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปรเดียว
อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจก
แจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียน
บังเกิ ดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์
ทวิภาคและ ไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น
เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิล
ตันฟั งก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
3(2-2-5)
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ความมั่น คงของระบบ
สารสนเทศ จริ ย ธรรมและมิ ติ ท างสั ง คมของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ
โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนําเสนอ เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจ

100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและนิ เวศวิทยา
ของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่า
สิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ
โดยอาจ มีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจ
ต่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
สําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์
ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุ นาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชี วิต ความหมายของพลังงานและชนิ ด
ของพลังงานที่ มีอยู่ใ นปั จจุ บนั ปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการ
เปลี่ยน รู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพ
ของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า
พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคลื่ นมหาสมุ ทร พลังงานชี วภาพ รวมถึ งการส่ งเสริ มการใช้
พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ
รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชี วิต

วัฒนธรรมของมนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและ
การสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรับอิทธิ พลของ
อารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรม
ไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรม
ไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและ
อิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทย
และลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษ
ที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม
จิ ตรกรรมและประติ มากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิ ลปกรรมไทยกับศิ ลปะ
สากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จการเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒ
ั นาการทาง
ศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึ กษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ ยวกับศิ ลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอี ยดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิ บตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัว
โน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยง
ต่างๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากล
ได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
Psychology for Life
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของ
มนุ ษย์ ความจําของมนุ ษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ ของ
มนุ ษย์ ความคิ ด สติ ปัญญา จริ ยธรรม การปรั บตัว สุ ขภาพจิ ต และพฤติ กรรมทาง
สังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ทั้ง
สังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุล
กฎหมายที่ สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย
การอุ ด ช่ องว่า งของกฎหมายสิ ทธิ์ และการใช้สิทธิ์ ตลอดจนหลัก สําคัญ ในกฎหมาย
ลักษณะต่าง ๆ

100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึ กษาทางรั ฐศาสตร์ รั ฐ กระบวนการทางการเมื อง รั ฐบาล
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจน
การเมืองระหว่างประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒ
ั นาการการปกครองของไทย รั ฐธรรมนู ญและโครงสร้ างทางการปกครอง
สถาบันนิ ติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วน
ท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของ
การตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ใน
บัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะ
เกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้อง
ในการลีลาศ

100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบของสั ง คม วิ เ คราะห์ สั ง คมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสังคม หน้าที่ และความรั บผิดชอบตลอดจน
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ ความสั ม พัน ธ์
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปั ญหา รวมไปถึง
ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่
การมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อการพัฒนาชุ มชนและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื้น ฐานเกี่ย วกับ ปรัช ญา อภิป รัช ญา ญาณวิท ยา และคุณ
วิท ยา ทั้งปรัชญาตะวัน ตก ปรัชญาตะวัน ออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ย วกับ โลกและชี วิต ของมนุ ษ ย์ และการประยุก ต์ปรัช ญามาใช้ใ นการดํา เนิ น ชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายในการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการ
จดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและ
วิธีการทําข้อสอบ

100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ในห้องสมุ ด
ระบบการจัด หมู่ ห นัง สื อ บัต รรายการ(โอแพ็ค ) หนัง สื อ อ้า งอิ ง วิ ธี ร วบรวม
บรรณานุ ก รมและเชิ ง อรรถ ตลอดจนวิ ธี ก ารสื บ ค้น จากฐานข้อ มู ล และทรั พ ยากร
สารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จ ยั พื ้น ฐานของการคิด ล กั ษณะของการคิด
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสมองกับ การคิด ความสํา คัญ ของการคิด กระบวนการคิด
อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการคิด
ต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา การเผชิญสถานการณ์
การคิด วิเ คราะห์เ หตุผ ลเชิง จริ ย ธรรม เทคนิ ค การคิด วิเ คราะห์เ พื่อ ตัด สิ น ใจอย่า ง
สมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย โครงสร้ างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์ประกอบของ
ประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลั ก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิและหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิปไตย การประกันคุณภาพ
การศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด การทํานุ
บํารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปั จจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์
วิจารณ์ สภาพปัจจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบของ
ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู ้
เทคนิ คการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจาก
สิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความปลอดภัย
จากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ ยง
ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมิน
สุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ

100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของมนุษย์
3(3-0-6)
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ยาย
บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มี
โลกทัศ น์ ต่ อ ชี วิ ต และสั ง คม ทั้ง ยัง ส่ ง เสริ ม การอ่ า นวรรณกรรมเพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นรั ก
วรรณกรรมและรักการอ่าน
3(2-2-5)
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ใน
รู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครั ว
การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุ รกิจแต่ละประเภท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและความสํา คัญ ของภู มิ ปั ญ ญา ทั้ง ภู มิ ปั ญ ญาชนชาติ
ตะวันออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม
องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
คุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

100-242 สั นติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้ง
และความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์
ความรู ้ ด้า นรั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาสั ง คม เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจและเกิ ด
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-245 การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนินชีวิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรมใน
วิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิ กภาพ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันใน
องค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมี คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานในอนาคต
3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้าน
การฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา

3(2-2-5)

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้ างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี วิตประจําวันเบื้ องต้น เพื่อ
นําไปสู่ การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟั งเพื่อฝึ กฝนการ
ออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยค
สั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษ
ได้เป็ นประโยค

3(2-2-5)

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชี วิตที่กว้างขึ้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรจี น(pinyin)ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะ
ทั้ง 4 ด้ า นคื อ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ ท่ี ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

3(2-2-5)

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่านจับ
ใจความ การอ่ าน
วิเ คราะห์ การตี ค วาม การสัง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูด
แบบต่างๆในที่ ชุ มชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้า
แสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ

3(2-2-5)

100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนา
ทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียนโครงการ การสรุ ป
บทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็ นทั้งในรู ปแบบการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

100-253 ภาษาจีน 2
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้
ถูก ต้องสอดคล้องกับ เหตุ การณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้อม การค้น คําศัพ ท์จ ากพจนานุ กรม
ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา

3(2-2-5)

100-300 ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด
อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจาก
ภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนด

3(2-2-5)

100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ
คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ ก
ทัก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นเกี่ ย วกับ กิ จ วัต ร
ประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการพูด การ
เขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาและ
ฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอัก ษรคาตะคานะ และ
ตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ
ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

3(2-2-5)

100-305 ภาษาเกาหลี 2
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟั งและ
พูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการ
ใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

3(2-2-5)

100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึ ก
อ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ

3(2-2-5)

ฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ป
ประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ ก
อ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

3(2-2-5)

100-309 ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ

3(2-2-5)

100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาใน
เรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด และศึกษา
สํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็ น
ต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
English for Business
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์แ ละสํา นวนทางธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้น เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร การเขี ย น
กระบวนการทางธุ รกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสํานักงาน
การติ ดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึ กข้อความ
จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดา
คํา ศัพ ท์จ ากเนื้ อ เรื่ อ ง การอ่ า นเพื่อ จับ ใจความ
เพื่อ เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเพิ่มพูน
ความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

3(2-2-5)

1.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1.2.1 กลุ่มวิชาแกน
201-203 องค์ การและการจัดการ
Organization and Management
ศึ ก ษาลัก ษณะขององค์ก าร อํา นาจหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โครงสร้ า งและวิ ธี
ดําเนิ นงานขององค์การธุ รกิ จ หน้าที่สําคัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสัง่ การ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือ
ทางการจัดการเบื้องต้น
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และลงทะเบียนเรียนแล้ วอย่ างน้ อย
109 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการกลยุทธ์ ที่เป็ นหน้าที่งานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งกับงานการบริ หารทัว่ ไป การจัดการธุ รกิ จในส่ วนรวม กระบวนการ
จัดการกลยุทธ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การกําหนด
การประเมิน การนําออกใช้งาน และการควบคุมกลยุทธ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

201–423 เกมจําลองทางธุรกิจ
Business Simulation Game
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ศึกษาและปฏิ บตั ิการทางธุ รกิ จในสถานการณ์ จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยบูรณาการความรู ้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลักการลงทุน การเลือกประเภทและขนาด
ขององค์กรธุ รกิจ การจัดการ การเงิน การลงทุน การบัญชี การตลาด การผลิต การ
ดํา เนิ น การ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ปฏิ บ ัติ ก ารในบทบาทของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รที่ ต ้อ ง
วางแผน ตัดสิ นใจ และปรั บตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิ งพลวัตรของธุ รกิ จเพื่อ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

3(2–2–5)

202-101 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
แม่บท การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึก
บัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการ
ซื้อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย

3(2-2-5)

202-205 การเงินธุรกิจ
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน เป้ าหมายและความสําคัญ
ของการจัดการทางการเงินของธุ รกิจ รู ปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและ
ตี ค วามหมายงบการเงิ นขั้ นต้ น เทคนิ คของการวิ เ คราะห์ ทางการเงิ น
หลักเบื้องต้นในการจัดการทางการเงินของธุ รกิจ ทั้งในด้านการจัดหาและจัดสรร
เงิ น เพื่อ ใช้ในการดํา เนิ นงาน การจัดการเกี่ ยวกับทรั พ ย์สิน รวมทั้งการวางแผน
และควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน

3(2-2-5)

203-201 หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด
สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการ
เลื อ กตลาดเป้ าหมาย สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาด และส่ ว นประสม
การตลาด

3(3-0-6)

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ศึ กษาหน้าที่ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การจัดสายงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหา การคัด เลื อก การฝึ กอบรมพนัก งาน การจ่ า ยผลตอบแทน
สวัส ดิ ก าร การจู ง ใจ การประเมิ น ผลงาน การเลื่ อ นขั้น การสั บ เปลี่ ย นโยกย้า ย
ระเบียบวินยั การเจรจาต่อรองและการแรงงานสัมพันธ์

3(3-0-6)

207-200 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Introduction to Hospitality and Tourism Industry
ศึ ก ษาบทบาท ความสําคัญ และองค์ประกอบของอุ ตสาหกรรมบริ ก ารและการ
ท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทของธุ รกิจการบริ การและการท่องเที่ยว องค์กรที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ การและการท่องเที่ยว บทบาท และนโยบายของภาครั ฐและ
เอกชนในการพัฒนาและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว แนวโน้ม
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปั จจุบนั และผลกระทบจากอุตสาหกรรมบริ การและ
การท่องเที่ยว

3(3-0-6)

207-201 พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ วและการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
ศึกษาความหมายและความสําคัญ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเดิ น ทาง แรงจู ง ใจ รสนิ ย ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการการตัดสิ นใจเพื่อเลือกสิ นค้าและบริ การการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกับปั ญหา
ของนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์ต่างๆ มโนทัศน์ของการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
และข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีของการสื่ อสาร กลวิธีการสื่ อสารทางธุรกิจ และมารยาท
ทางสังคม

3(3-0-6)

207-202 เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Information Technology for Hospitality and Tourism Industry
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะและบทบาทของสารสนเทศในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการ
ท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การระบบสารสนเทศ
การบริ หารระบบข้อ มู ล
ในอุตสาหกรรมบริ การและ การท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีกบั การสํารองตัว๋ ที่นั่งของสายการบิน การเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการใช้
ซอฟแวร์ดว้ ยระบบ AMADEUS

3(2-2-5)

207-203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Professional Ethics and Law for Hospitality and Tourism Industry
ศึกษากฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชี พ กฎหมายเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมบริ การและ
การท่องเที่ยว พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยว อาทิ การคมนาคมขนส่ ง ภาษีอากรและศุลกากร
อุทยานแห่ งชาติ บริ ษทั นําเที่ยวธุ รกิจโรงแรม สถานบันเทิง จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิ จและอาชี พด้านการท่องเที่ ยว ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว ด้วยการใช้
กรณี ศึกษาประกอบ
1.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201–203 องค์ การและการจัดการ
ศึกษาถึงการริ เริ่ มจัดตั้งและดําเนิ นธุ รกิจที่เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม
โดยคํานึงถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การจัดทําโครงการที่มีความเป็ นไปได้และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน การศึกษาจาก
กรณี ศึกษาธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคใต้
207-207 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของจิตวิทยาธุรกิจ ในการประกอบการ
ทุกชนิ ด องค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคม การปรับตัวของ
บุคคล การตัดสิ นใจในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น แรงจูงใจและหลักการจูงใจในการ
ทํางานในธุรกิจบริ การ การเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน การใช้จิตวิทยา
ในงานอาชี พ การใช้จิตวิทยาในด้านการขาย จิตวิทยาของมวลชนและจิตวิทยา
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การใช้จิตวิทยาในภาวะผูน้ าํ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ภายในองค์กรและกับนักท่องเที่ยว

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

207-300 การตลาดสํ าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Marketing for Hospitality and Tourism Industry
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ส่ วนประกอบของตลาด
การท่ อ งเที่ ย ว การวางแผนการตลาดโดยการวางนโยบาย จุ ด มุ่ ง หมาย
กลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศไทย ตลอดจนกล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย เครื่ องมือการตลาดการท่องเที่ยว และการตลาดอีทวั ร์ริสซึม

3(3-0-6)

207-301 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจนําเทีย่ ว
Tour Business Operations and Management
ศึกษาลักษณะ องค์ประกอบของธุ รกิจนําเที่ยว ประเภทธุ รกิ จนําเที่ยว การวางแผน
การดําเนิ นงาน รู ปแบบการจัดโปรแกรมนําเที่ยว การคิดราคาต้นทุนและราคาขาย
ของโปรแกรมนําเที่ยวขั้นตอนการจัดนําเที่ยว การเข้าร่ วมงานส่ งเสริ มการขายด้าน
การท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย

3(2-2-5)

207-302 โลจิสติกส์ สําหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Logistics for Hospitality and Tourism Industry
ศึกษาลักษณะรู ปแบบกระบวนการในการดําเนินงานการให้บริ การด้านต่าง ๆของโล
จิสติกส์ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการขนส่ งและกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสิ นค้าไปสู่
ผูร้ ับสิ นค้าและบริ การในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดซื้อจัด
ั ฑ์
จ้าง การจัดการสิ นค้าคงคลัง การส่ งมอบบริ การ การลําเลียงพัสดุและบรรจุภณ
การประกันภัยในการขนส่ ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์

3(3-0-6)

207-303 การบัญชีและการเงินสํ าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Accounting and Finance for Hospitality and Tourism Industry
วิชาบังคับก่ อน : 202-101 หลักการบัญชี
ศึกษาลักษณะ เทคนิ ค และการนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในฐานะนักบริ หารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนทางธุ รกิจ การควบคุม การ
ตัดสิ นใจ และการดําเนิ นงาน โดยศึ กษาถึ งการจัดทํางบประมาณ การวิ เคราะห์
รายงานทางการเงิน การแปลความหมายข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายใน การ
ควบคุมต้นทุน และการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริ การและการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

207-304 การวางแผนและพัฒนาการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Planning and Development
ศึกษาความเป็ นมา ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบของการท่องเที่ ยวอย่าง
ยัง่ ยืน ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การจัดทําแผนพัฒนา
การท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนและศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยว รวมทั้งศึ กษา
ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

207-400 วิจัยสํ าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Research for Hospitality and Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิจยั ประเภทของการวิจยั การตั้งคําถามวิจยั การกําหนดหัวข้อ
วิจยั วิธีดาํ เนินการวิจยั การคัดเลือกเครื่ องมือในการวิจยั ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจยั
การนิยามปั ญหา การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั

3(2-2-5)

207-414 การสั มมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Seminar in Hospitality and Tourism Industry
ศึกษาดูงานในธุ รกิ จบริ การและการท่องเที่ยว การจัดการสัมมนาในประเด็นที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การการท่ อ งเที่ ย ว
การนํา เสนอประเด็ น ปั ญ หาด้า น
การอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว ระดมความคิด อภิปราย แนวทางในการ
แก้ปัญหาหรื อแนวทางส่ งเสริ มเพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการทาง
ความคิดในภาพรวม

3(1-4-4)

207-410 หลักการมัคคุเทศก์
Principles of Tourist Guide
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท หน้าที่ ของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว จรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์ บุ คลิ กภาพ การวางตัว ศิ ลปะการพูดในที่
สาธารณะ ความสามารถในการนําเที่ยวและการให้บริ การท่องเที่ยวในลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยวและกิ จกรรมท่องเที่ ยวประเภทต่างๆ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎระเบียบเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง
หนังสื อและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีการศุลกากร
การแลกเปลี่ยนเงินตรา พฤติกรรมและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวบางประเทศที่
ควรทราบ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ

3(2-2-5)

ไทย และการปฏิบตั ิงานภาคสนามในฐานะผูน้ าํ เที่ยว
1.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
207-206 การดําเนินงานโรงแรม
Hotel Operations
ศึ ก ษาลั ก ษณะ ประเภทที่ พ ั ก รู ปแบบการดํ า เนิ นงานธุ รกิ จ โครงสร้ า ง
การดําเนิ นงานของธุ รกิจโรงแรมและรวมทั้งการจัดการในการให้บริ การด้านต่างๆ
ในธุรกิจโรงแรม การศึกษานอกสถานที่

3(2-2-5)

207-208 การจัดการส่ วนหน้ า
Front Office Management
วิชาบังคับก่อน : 207-206 การดําเนินงานโรงแรม
ศึกษาโครงสร้ าง การจัดการและขั้นตอนการทํางานส่ วนหน้า การต้อนรับ การรับ
จองห้องพัก การเงินส่ วนหน้า บทบาทของพนักงานส่ วนหน้ากับการขายห้องพักและ
บริ การของโรงแรม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานส่ วนหน้า รวมถึงการดู
งานในโรงแรมชั้นนํา เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานจริ งได้

3(2-2-5)

207-209 การจัดการกิจกรรมการท่ องเทีย่ ว
Tourism Activities Management
ศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุ มชน เป็ นต้น ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม และการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ศึกษานอกสถานที่และปฏิบตั ิจริ ง

3(2-2-5)

207-210 ภูมิศาสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
Geography of Tourism
ศึ ก ษาลัก ษณะภู มิ ท ัศ น์ ท างกายภาพ และภู มิ ท ัศ น์ ท างวัฒ นธรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อง โล ก รว มทั้ งความสั ม พั น ธ์ ของภู มิ ศาสตร์ กั บ การเลื อ ก
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของโลก

3(3-0-6)

207-211 ประวัติศาสตร์ และมรดกไทยเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
Thai History and Thai Heritage for Tourism
ศึกษาความเป็ นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั ศาสนาแนวทางการ
ปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม และความสั ม พัน ธ์ กั บ ต่ า งประเทศ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปั ต ยกรรม นาฎศิ ล ป์ ดนตรี อาหาร ภู มิ ปั ญ ญา และวรรณคดี ไ ทยเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวการศึกษานอกสถานที่ และทดสอบการนําเสนอในสถานที่จริ ง
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207-212 การสื่ อความหมายสิ่ งแวดล้อม
Environmental Interpretation
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลัก การเกี่ ย วกับระบบนิ เ วศ สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ ความ
หลากหลายทางชี วภาพ รู ปแบบ เทคนิ คการสื่ อความหมายสิ่ งแวดล้อม บทบาท
ของนักสื่ อความหมายหรื อมัคคุเทศก์ในการให้ความรู ้ของแหล่งท่องเที่ยว และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นต่อนักท่องเที่ยวและสาธารณะชนทัว่ ไป ตลอดถึงการออกแบบระบบ
สื่ อความหมายสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ศึกษานอก
สถานที่และปฏิบตั ิจริ ง

3(2-2-5)

207-213 การท่ องเทีย่ วอาเซียน
ASEAN Tourism
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อของคนในประเทศกลุ่ม
อาเซี ยน สกุลเงิน พิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายของ
แต่ ล ะประเทศ ยุท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะประเทศ ตลอดถึ ง นโยบาย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน

3(3-0-6)

207-214 ภาษาอังกฤษสํ าหรับภัตตาคาร
English for Restaurant
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในภัตตาคาร ร้านอาหาร โดยฝึ กทักษะการฟัง การพูด เน้น
คําศัพท์ สํานวน และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับการจอง
โต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื่ องใช้ การรับออร์เดอร์ วัตถุดิบในการปรุ งอาหาร รายการ
อาหาร และการชําระเงิน

3(2-2-5)

207-305 การจัดการสปาและสุ ขภาพ
Spa and Health Management
ศึ กษาความเป็ นมา องค์ประกอบของการท่ องเที่ ยวแบบสปาและสุ ขภาพ เรี ยนรู ้
กระบวน การจัดการ การดําเนินงาน การพัฒนา การตลาดสปาประเภทต่าง ๆ ได้แก่
เ ด ย์ ส ป า รี ส อ ร์ ท ส ป า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น ส ป า แ ล ะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3(2-2-5)

207-306 การจัดการรีสอร์ ทและคอนโดมิเนียม
Resort and Condominium Management
ศึ ก ษาการดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ประเภทรี สอร์ ท และคอนโดมี เ นี ย มโดยศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การและเจ้าของ คณะกรรมการบริ หารและผูเ้ ข้าพัก การ
จัดการงานบุคคลงานบัญชี ของรี สอร์ ทและคอนโดมีเนี ยม การสร้างสมดุลของ
ผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของและผูเ้ ข้าพัก

3(2-2-5)

207-307 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Management
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของแผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ขอบข่ า ยการปฏิ บ ั ติ ง าน
การดําเนิ นการ การจัดการด้านอาหารและเครื่ องดื่ม พร้อมทั้งแนวโน้มของธุ รกิจ
อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ลี้ ย ง ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น
และนอกสถานที่ ในด้านการวางแผนงาน การออกแบบงาน การบริ หารงาน
โครงสร้างการจัดงาน การประสานงาน การจัดสถานที่ การตลาด การจัดกําลังคน
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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207-308 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจสายการบิน
English for Airline Business
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ เ ฉพาะที่ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ การบิ น รวมถึ ง การบริ การของสายการบิ น
ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ อ าชี พ พนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิ น ความรู ้ และทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ รวมถึ ง กฎระเบี ย บ
และข้อควรปฏิบตั ิของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารในวิชาชีพ

3(2-2-5)

207-309 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจโรงแรม
English for Hotel Business
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม โดยฝึ กทักษะการฟั ง การพูด โดยเน้นคําศัพท์
เฉพาะงานโรงแรม และสํานวนที่ใช้ในแผนกต่างๆเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้ท้ งั
ภายในและภายนอกองค์กร

3(2-2-5)

207-310 ภาษาอังกฤษสํ าหรับการท่ องเทีย่ ว
English for Tourism
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยฝึ กทักษะการฟัง การพูด เน้นคําศัพท์
สํานวน และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการติดต่อนักท่องเที่ยว การแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่
นักท่องเที่ยวควรทราบ รวมถึงทักษะการอ่าน และการเขียนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจท่องเที่ยว

3(2-2-5)

207-313 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1

3(2-2-5)

English for Communication I

วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาการสื่ อสารเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความรู ้และการวิเคราะห์ วิจารณ์ ทั้งที่เป็ นเรื่ องทัว่ ไป
และเรื่ องราวทางธุ รกิ จเรี ยนรู ้ สํานวนที่ถูกต้องในการสนทนาในแวดวงธุ รกิ จ การ
ติดต่อประสานงาน การสนทนาเพื่อเข้าสังคม การสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทํางาน การ
แสดงความคิดเห็นเรื่ องราวทางธุรกิจ
207-314 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
English for Communication II

วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึ ก ษาการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ใ นวงการธุ ร กิ จ โดยเน้ น ทัก ษะในชั้น สู ง ขึ้ น
การนําเสนองานในที่ประชุมการนําเสนอขายสิ นค้าและบริ การและการเจรจาต่อรอง
นอกจากนี้ยงั ให้นกั ศึกษาฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่ อ
ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรี ยนออนไลน์ เป็ นต้น

3(2-2-5)

207-315 การฟังและการพูด

3(2-2-5)

Listening and Speaking

วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึ กษาการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการฟั งและการพูด ที่ สูงขึ้ น เพื่อเป็ นพื้นฐานที่
จําเป็ นต่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการพูด วิชานี้ เน้นความเข้าใจด้านการฟั งและ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ด้า นการสื่ อ สารโดยเน้น ความแม่ น ยํา ด้า นการเน้น หนัก เสี ย ง
จัง หวะ และทํา นองสู งตํ่า ในประโยค นัก ศึ ก ษาจะได้ฝึกฝนการพูด ในห้อ งเรี ย น
ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความรู ้สึก การร้องขอ ความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
207-316 การแปล

3(2-2-5)

Translation

วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึ ก ษาจุ ด มุ่ ง หมายเทคนิ ค และวิ ธี ก ารแปลจากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ศึกษาเปรี ยบเทียบสํานวนต่างๆ ฝึ กการแปลข้อความ
ง่ายๆจากหนังสื อพิมพ์และบทความต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์รูปแบบ
ประโยคในภาษาอังกฤษและภาษาไทยและสามารถใช้คาํ สํานวนและโครงสร้างที่
ถูกต้องได้เนื้อหาสาระตรงตามต้นฉบับ
207-317 ทักษะการเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
Business English Writing Skills
วิชาบังคับก่ อน : 100 - 152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษา คําศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค สํานวนต่างๆที่มีความสําคัญต่อการฝึ กทักษะ
การเขียนงานในแวดวงธุรกิจหลากหลายชนิดโดยเชื่อมโยงกับรู ปแบบการเขียนชนิ ด
ต่างๆ เช่น การเขียนข้อความสั้น การบรรยาย การเขียนสรุ ปความ

3(2-2-5)

207-318 การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
Business English Writing
วิชาบังคับก่ อน : 207-318 ทักษะการเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
ศึกษาการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทางธุ รกิ จประเภทต่างๆ เช่น จดหมายสั่งซื้ อ
จดหมายตอบรั บ จดหมายสอบถาม จดหมายขอเครดิ ต จดหมายร้ อ งเรี ย น
จดหมายสมัครงาน จดหมายลา รวมถึงฝึ กการเขียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางธุ รกิ จ
การเขียนกําหนดการ คํากล่าวรายงานในโอกาสต่าง ๆ รายงานการประชุม และการ

3(2-2-5)

เขียนเพื่อเสนอความคิดเห็นทางธุรกิจ โดยเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
207-319 การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกิจกรรม
Tourism Events Management
ศึกษาความหมาย ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม รู ปแบบขกงกิจกรรม อาทิ การ
จัดกิจกรรมแรลลี่ การจัดงานแต่งงาน การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวตามเทศกาลและตามฤดูกาล การสํารวจพื้นที่ สถานที่ การเขียน
โครงการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

3(2-2-5)

207-320 การจัดการอาหารนานาชาติ
International Cuisine Management
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ การเลือกซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ เรี ยนรู ้หลักการและ
เทคนิคการประกอบ การจัดตกแต่ง การเก็บรักษา ขั้นตอนและวิธีการรับประทาน
อาหารนานาชาติและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3(2-2-5)

207-321

ทักษะวิชาชีพพิเศษสํ าหรับอาชีพมัคคุเทศก์
Professional Skills for Tour Guide
ศึกษาทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับอาชี พมัคคุเทศก์ อาทิ การฝึ กทักษะการว่ายนํ้า การใช้
อุปกรณ์เครื่ องมือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แนวทางการป้ องกัน
การถูกโจรกรรมทรั พย์สินของนักท่ องเที่ ยว การดู แลรั กษาความปลอดภัยให้แ ก่
นักท่องเที่ยว

3(2-2-5)

207-403 การท่ องเทีย่ วทางเลือก
Alternative Tourism
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ประกอบ ประเภทแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว กิ จกรรมท่ อ งเที่ ย ว
ทางเลื อก เช่ น การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร การท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย วชนบท การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เป็ นต้น ตลอดถึ ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย การศึกษานอกสถานที่และปฏิบตั ิจริ ง

3(2-2-5)

207-404 การประเมินผลกระทบทางการท่ องเทีย่ ว
Tourism Impact Assessment
ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และเศรษฐกิ จ รวมถึงวิธีการในการประเมินผลกระทบในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่ น
ก่ อนการดําเนิ นกิ จกรรมการท่องเที่ยว ในขณะดําเนิ นกิ จกรรมการท่องเที่ยว และ
หลังการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

207-405 หัวข้ อเฉพาะด้ าน:อุตสาหกรรมบริการและการท่ องเทีย่ ว
Selected Topics in Hospitality and Tourism Industry
ศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาในสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน และปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การจั ด การจั ด นํ า เที่ ย วการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การ โดยใช้ วิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อหาคําตอบและแก้ปัญหา

3(3-0-6)

207-406 การจัดการประชุ ม นิทรรศการ และการท่ องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล
MICE Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของธุ รกิ จการประชุ ม สัมมนา นิ ทรรศการ
และการนําเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การวางแผนการจัดการ การตลาด เทคนิ คการประสานงาน ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
ก่อนการจัดงาน ระหว่างงาน และหลังการจัดงาน การศึกษานอกสถานที่
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207-407 การจัดการธุรกิจสายการบิน
Airline Business Management
ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น ภู มิ ศ าสตร์ ก ารบิ น กฎระเบี ย บการจราจร
ทางอาก าศ ต า ร า ง เ ว ล า บิ น ช นิ ด เ ค รื่ องบิ น ง า น บ ริ ก า ร บ น เ ค รื่ อ ง บิ น
และภาคพื้นดิ น รหัสต่างที่ใช้ในธุ รกิ จการบิน การใช้คู่มือการเดิ นทางทางอากาศ
กฎระเบียบการสํารองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่ องบิน การสํารองที่นั่งด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์
เทคนิคการติดต่อกับบริ ษทั สายการบิน

3(2-2-5)

207-408 การจัดการธุรกิจเรือสํ าราญ
Cruising Management
ศึกษาการวางแผนและการดําเนินงานการให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของ
เรื อสําราญและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานบริ การ การวางแผนการตลาด การจัด
กิจกรรมนันทนาการบนเรื อ การบริ หารบุคลากร

3(3-0-6)

207-409 การจัดการสวนสนุก
Theme Park Management
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของสวนสนุ ก
และสถานที่ในการจัดตั้งสวนสนุก และรู ปแบบการให้บริ การต่างๆภายในสวนสนุ ก
รวมถึ งศึกษาโครงสร้ างการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ในการดําเนิ นงานสวนสนุ ก
ตลอดจนการวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการศึกษานอกสถานที่
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207-411 การพูดภาษาอังกฤษในทีส่ าธารณะ
Public Speaking in English
วิชาบังคับก่ อน : 207-315 การฟัง-การพูด
ศึกษาการพูดในที่สาธารณะรวมถึงนํ้าเสี ยงในการพูด พฤติกรรมทางวจนภาษาและ
อวจนภาษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง ฝึ กการพูด การ
แสดงความคิ ด เห็ น ในที่ ชุ ม ชนรวมทั้ง การพูด ด้า นธุ ร กิ จ ที่ พึ ง ใช้ต่ อ สาธารณชน
ตลอดจนการปรับปรุ งและการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูด
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207-412 ภาษาอังกฤษสํ าหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Tour Guide
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในอาชีพมัคคุเทศก์ โดยฝึ กทักษะการฟั ง การพูด เน้นคําศัพท์
สํานวน และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว เกี่ ยวกับสถานที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว อุ ป กรณ์ นํา เที่ ย ว การให้ บ ริ การ การติ ด ต่ อ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเขียนแบบฟอร์มเอกสาร
207-413 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เข้าใจภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นที มและแก้ไ ขข้อ
ขัด แย้ง รู ้ จ ัก เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น เคารพกฎระเบี ย บและ
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ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 11 หน่ วยกิต
207-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Internship
ศึกษาโดยนักศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถรับนักศึกษาภายใต้
การควบคุม ดูแลติดตามและประเมินผล

2(0-40-0)

9(0–40–9)
207–479 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
ศึ ก ษาการปฏิ บตั ิ งานจริ งในธุ รกิ จประเภทต่ า งๆในอุ ตสาหกรรมบริ การและการ
ท่องเที่ ยว โดยที่ การปฏิ บตั ิ งานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดู แลของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง

