
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร 

 
801-101 หลักกำรตลำด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing   

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคิดและเครื่องมือการตลาด 

การจ าแนกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ ซ้ือในตลาด

ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมตลาดและการ

แข่งขัน การพัฒนาข้อเสนอการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจใหม่ 

Scope of marketing and marketing tasks; marketing 

concepts and tools; classifications and analysis of 

consumer behavior in different types of market; analysis 

of marketing environment and competition; development 

of market offerings to fit the new economy 

 

801-201 หลักกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 Principles of Management  

หลักการจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์  หลักการ

ตัดสินใจในระบบการจัดการ องค์กรและการออกแบบ

องค์กร ทฤษฎีองค์กรและการพัฒนาองค์กร ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ 

Management principles and analyzing techniques; 

decision-making principles in management systems; 

organizations and organizational design; organizational 

theories and development; interpersonal relationships; 

development of management competencies 

 

 

801-202 หลักเศรษฐศำสตร์ 3(3-0-6)  

 Principles of Economics  

หลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต การบริโภคและการตลาด หลักการเบื้องต้นของ

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจของตลาดการแข่งขัน

เสร ี

An introduction to the microeconomics of   production, 

consumption and markets; an introduction to 

macroeconomics and competitive market economy 

 

801-203 หลักกำรบัญชี 3(3-0-6) 

 Principles of Accounting  

หลักแนวคิดและเทคนิคของบัญชีการเงิน การประยุกต์ใช้

กับธุรกิจรูปแบบต่างๆ การใช้สารสนเทศการบัญชีการเงิน

และบัญชีบริหารส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 

A general introduction to financial accounting, concepts 

and techniques;   applications to various forms of 

business organization; using managerial and financial 

accounting information systems for business decision-

making 

 

801-204 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 3(3-0-6)  

 Human Resources Management                  

 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่ใช้ส าหรับการจัดการบุคลากร

โครงสร้างและการด าเนินงานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ 



 

การจ้างงาน วินัยพนักงาน การจ่ ายผลตอบแทน การ

วิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Theories and practices in personnel management; 

organization and operations of human resources 

department, hiring, discipline, compensation, job 

analysis, performance appraisal 

 

801-307 ควำมเป็นผู้น ำ 3(3-0-6) 

  Leadership 

 คุณลักษณะและพฤติกรรม ประเภทและความหลากหลาย

ของความเป็นผู้น า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า

แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าทีมงาน ภาวะผู้ตาม ความ

รับผิดชอบของผู้น า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม 

การส่ือสารอย่างมีภาวะผู้น า ลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะ

และความท้าทายของผู้น าตัวอย่างในปัจจุบัน มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและพฤติกรรมของผู้น าและองค์กร  

 Leadership traits and behaviors; types and diversity of 

leadership, transformational leadership, participative 

leadership, team leadership; followership; leadership 

responsibility; leader-follower relationship; leadership 

communication; characteristics, attributes and challenges 

of exemplary leaders of today; ethical and behavioral 

standards for leaders and their organizations 

 

801-308 ธุรกิจกำรบริกำรและ  3(3-0-6)  

 กำรท่องเท่ียวระหว่ำงประเทศ    

  International Business in  

  Hospitality and Tourism 

 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในบริบทของโลก 

นัยทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวัฒนธรรมที่มี

กฎหมาย ภาษา และค่านิยมแตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคม 

เศรษฐกิจ  การเมืองและส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

สถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยวโลก  

 Hospitality and tourism industry in a global context; 

strategic implications of business operations in different 

environment, cultures, laws, languages and  values; 

social, economic, political and environmental factors 

affecting decision-making; current situations in 

international hospitality and tourism business 

 

801-403 กำรเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance  

ปัญหาการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ทางการเงินการ

จัดสรรเงินทุน ค่าของทุนและโครงสร้างการเงิน ระบบ

สารสนเทศทางการเงิน โครงสร้างการเงิน การก าหนด

นโยบายและการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการเงิน 

Operational and strategic financial problems, allocation 

of funds; cost of capital and financial structure; financial 

information system; financial structure; policy 

determination and analysis of the financial environment 

                                     

801-405 กำรจัดกำรกลยุทธ์  3(3-0-6) 

 Strategic Management                              

กระบวนกำรกำรจัดกำรกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับกำรประเมิน

สภำพแวดล้อม กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรน ำกลยุทธ์ไปใช้

งำน และกำรควบคุมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ

บรรษัท ธุรกิจและหน้ำที่งำน  กำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทั้งระดับมหภำคและจุลภำคซึ่งเป็นประเด็น

หลักในกำรพัฒนำและกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปใช้งำน 

Strategic management process in an organization, 

dealing with environmental scanning, strategy 



 

formulation, strategy implementation, and evaluation 

and control; discussion of different levels of strategic 

management, corporate strategy, business strategy, 

and functional strategy; an assessment of both 

macro- and micro-environmental influences on 

businesses as the key issues in development and 

implementation of company strategies 

 

801-406  ธุรกิจขนำดย่อมและกำรเป็น  3(3-0-6)

ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรม  

 บริกำรและกำรท่องเท่ียว     

Small Business and  Entrepreneurship in 

the Hospitality and Tourism Industry 

กำรก่อตั้งธุรกิจขนำดย่อมอิสระในอุตสำหกรรมบริกำร

และกำรท่องเท่ียว ควำมท้ำทำยที่ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม

เผชิญ ทักษะกำรจัดกำรที่จ ำเป็นต่อธุรกิจขนำดย่อม ปัจจัย

ควำมส ำเร็จส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อม กำรให้

สิทธิในกำรประกอบกำร กำรเขียนแผนธุรกิจส ำหรับธุรกิจ

ขนำดย่อม กำรประเมินผลประกอบกำรและกำรประเมิน

ควำมเสี่ยง  

Establishing of a small and independent business in 

the hospitality and tourism industry; challenges faced 

by small business entrepreneurs; managerial skills 

required for managing small business enterprises; 

critical success factors of small business 

entrepreneurs; business franchising; writing business 

plans for a small business; business performance 

appraisal and risk assessment 

 

802-101  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบรกิำร 3(2-2-5) 

  และกำรทอ่งเท่ียว  

 English for Hospitality and Tourism 

ลักษณะเฉพำะของภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริกำร ฝึกฟังและ

ฝึกโต้ตอบอย่ำงมีมำรยำทและถูกกำลเทศะ กำรอธิบำยและ

กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำร กำรบันทึกข้อควำมจำก

บทสนทนำซึ่งหน้ำและบทสนทนำทำงโทรศัพท์  กำร

เขียนโต้ตอบเชิงธุรกิจทำงเอกสำร  กำรฝึกทักษะกำร

สื่อสำรทั้งด้ำนวัจนภำษำและอวัจนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เรียนรู้ภำษำท่ำทำงในกำรให้ควำม

ช่วยเหลือและกำรสร้ำงควำมประทับใจ 

Particular attributes of English for hospitality; 

practicing listening and making courteous responses; 

explaining and giving services information; note 

taking from face-to-face and telephone conversations; 

making business correspondence; practicing verbal 

and non-verbal communications to effectively convey 

messages 

  

802-102  กำรสนทนำภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 

  เพื่อกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

 Conversational English for  

  Hospitality and Tourism  

ลักษณะเด่นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรและกำร

ท่อ ง เที่ ย ว   ฝึ กปฏิบั ติ ก ำรพู ดมุ่ ง เน้ นควำม เข้ ำ ใ จ

ขนบธรรมเนียมทำงสังคมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่

ชำวเอเชีย อธิบำยและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวจำกมุมมอง

ของตัวแทนบริษัทท่องเท่ียวและพนักงำนโรงแรม 

Particular characteristics and topics related to 

hospitality and tourism; oral practice focused on 

understanding the social customs of non-Asian 

tourists; explaining and giving tourist information 



 

from the perspective of a tour agent and hotel 

employee 

 

802-103  อุตสำหกรรมกำรบริกำรและ 3(3-0-6) 

  กำรท่องเท่ียวเบื้องต้น  

 Introduction to the Hospitality  

  and Tourism Industry  

ประวัติและกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมบริกำรและกำร

ท่องเที่ยวในระดับชำติและนำนำชำติ องค์ประกอบและ

ขอบเขตของอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยว 

ประเด็นทำงจรรยำบรรณ โอกำสในกำรประกอบอำชีพ 

Development and history of the hospitality and 

tourism industry on both national and international 

levels; components and scope of the industry, ethical 

issues; career opportunities  

 

802-104 กำรพัฒนำบุคลิกภำพและ 2(1-2-1) 

กำรแต่งกำย  

 Personality Development and  

  Grooming 

พัฒนำควำมเป็นมืออำชีพในอุตสำหกรรมกำรบริกำรโดย

กำรเรียนรู้กำรแสดงออกทำงภำษำกำยที่เป็นสำกล กำร

สร้ำงควำมมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจ 

กำรแต่งกำยที่เป็นทำงกำรและถูกกำละเทศะ รวมไปถึงกำร

แต่งกำยกำรท่ีเสริมบุคลิคภำพ                   

Develop the importance of professionalism in the 

service industry by building the norm of body 

language, self-confidence, positive attitude, self-

motivation, formal dressing and grooming 

802-201 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  อย่ำงย่ังยืนส ำหรับกำรบรกิำรและ 

  กำรท่องเท่ียว  

 Sustainable Environmental   

  Management for Hospitality and  

  Tourism 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบและสัมพันธ์กับหน่วยงำน

กำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว   กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จรรยำบรรณขององค์กรต่อกำร

ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติที่

สำมำรถและไม่สำมำรถสร้ำงมำทดแทนได้ กำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมที่ค ำนึงผลกระทบต่อด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม แนวคิดกำรจัดกำรธุรกิจกำรบริกำรและกำร

ท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

Environmental factors affecting and interacting with 

hospitality and tourism organizations; facilities 

planning and development; organizational ethics in 

environmental preservation; management of both 

regenerative and non-regenerative natural resources; 

economical, social and cultural environmental 

considerations, sustainable environmentally-friendly 

hospitality and tourism business management 

concept 

  

802-202 เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 3(2-3-4) 

  กำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

  Information Technology for  

  Hospitality and Tourism   

ควำมรู้ และทักษะกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศใน

อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเท่ียว โปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำหรับกำรประกอบอำชีพ โปรแกรมน ำเสนอผลงำนและ



 

มัลติมีเดียกำรท ำเว็บไซต์กฎหมำยและจริยธรรมทำง

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

Knowledge and skills of the information technology 

in the hospitality and tourism industry; software 

application for career; presentation and multimedia 

software; website design; laws and ethical 

implications in information technology 

 

802-307 กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 Intercultural Communication  

ควำมหมำยและควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรระหว่ำง

วัฒนธรรม หลักกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรมในชุมชน

ผ่ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงภำษำ จำรีตประเพณี ชนชั้น 

เพศ เชื้อชำติ รูปแบบของวัฒนธรรมภำษำ ยุทธวิธีในกำร

สื่อสำร กำรจัดโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของแต่

ละกลุ่มชนน ำไปสู่กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

Meaning and origin of intercultural communication; 

principles of intercultural communication via an 

understanding of language, customs, social class, 

gender, race, patterns of language cultures; 

communication strategies; social relations structures 

between ethnic groups leading to effective 

intercultural communication  

 

802-308 จรรยำบรรณวิชำชีพและ  3(3-0-6) 

  กฎหมำยส ำหรับอุตสำหกรรมบรกิำร  

 และกำรท่องเท่ียว 

  Professional Ethics and Laws for  

  the Hospitality and Tourism  

  Industry  

จรรยำบรรณของบุคลำกรในอุตสำหกรรมบริกำรและกำร

ท่องเที่ยว กฎหมำยที่ก ำกับดูแลอุตสำหกรรมบริกำรและ

ก ำรท่ อ ง เที่ ย ว  ค ว ำมสั มพั นธ์ ร ะหว่ ำ ง กฎหมำย

อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยวและสำธำรณชน 

หลักกฎหมำยที่ประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมโลก และหลักมูล

ฐำนกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำและละเมิดจรรยำบรรณกำร

ท่องเที่ยวโลกซึ่งก ำหนดโดยองค์กำรท่องเที่ยวโลกแห่ง

สหประชำชำต ิ

Ethics of employees in hospitality and tourism 

industry; laws regulating the hospitality and tourism 

industry; interrelationships between, the hospitality 

and tourism laws and public; legal principles 

applicable to global environment, fundamental 

principles of tort and contract laws; Global Code of 

Ethics for Tourism by the United Nations World 

Tourism Organization (UNWTO) 

 

802-402 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับกำร 3(3-0-6) 

  บริกำรและกำรท่องเท่ียว 

 Research Methods for Hospitality  

  and Tourism  

ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับคุณค่ำและเทคนิคกำรวิจัยที่

จ ำ เ ป็ น ส ำ ห รั บ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 

ควำมสำมำรถของกำรรับรู้และกำรวิจำรณ์วิธีกำรวิจัยใน

ปัจจุบัน กำรพัฒนำและกำรท ำงำนวิจัยเชิงคุณภำพหรือ

เชิงปริมำณ กำรวิเครำะห์และกำรก ำหนดปัญหำ ขอบเขต

กำรวิจัย กำรออกแบบระเบียบวิธีวิจัย กำรสุ่มตัวอย่ำง กำร

เก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์และกำรประมวลผลโดยใช้หลัก

สถิติ กำรอภิปรำยผล กำรเสนอแนวทำงกำรท ำวิจัยใน

อนำคต 



 

An understanding and recognition of the values and 

techniques of research necessary for effective 

decision-making; the ability to recognize and  

objectively criticize existing research methodologies; 

developing and conducting either qualitative or 

quantitative research, problem identification and 

definition, scope of study, research design, sampling, 

data collection, data analysis using statistical analysis, 

discussion of the findings, recommendation for future 

research  

 

803-201 เทนนิส  1(0-2-1) 

 Tennis     

ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรเล่นเทนนิส กำรฝึกทักษะกำรเล่นเทนนิส 

เพื่อส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing tennis 

 

803-202 ลีลำศ  1(0-2-1) 

 Ballroom Dance    

ประวัติควำมเป็นมำพัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรเต้นลีลำศ กำรฝึกทักษะลีลำศเพื่อส่งเสริม

สุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing ballroom dance  

                     

803-203 กอล์ฟ  1(0-2-1) 

 Golf      

ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรเล่นกอล์ฟ กำรฝึกทักษะกำรเล่นกอล์ฟเพื่อ

ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing golf 

 

803-204 โยคะ  1(0-2-1) 

 Yoga  

ประวัติควำมเป็นมำ  พัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรเล่นโยคะ กำรฝึกทักษะกำรเล่นโยคะเพื่อ

ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing Yoga 

  

803-205 ไทเก๊ก   1(0-2-1) 

 Tai Chi  

ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรร ำไทเก็ก กำรฝึกทักษะกำรร ำไทเก๊ก เพื่อ

ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing Tai Chi 

 

803-206 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

 Badminton  

ประวัติควำมเป็นมำพัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรเล่นแบดมินตัน กำรฝึกทักษะกำรเล่น

แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 



 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing Badminton 

 

803-207 มวยไทย  1(0-2-1) 

 Thai Boxing    

ประวัติควำมเป็นมำพัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรชกมวยไทย กำรฝึกทักษะกำรชกมวยไทย 

เพื่อส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health 

by practicing Thai Boxing 

 

803-208 ว่ำยน้ ำ  1(0-2-1) 

 Swimming  

ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรของกฎ กติกำ และควำม

ปลอดภัยในกำรว่ำยน้ ำ กำรฝึกทักษะกำรว่ำยน้ ำเพื่อ

ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

Historical background; evolution of rules, regulations 

and safety of Swimming; developing swimming skills 

to promote personal health by practices 

  

810-101  ควำมเป็นมืออำชีพและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Professionalism and Life Skills 

ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตกำรแสวงหำควำมรู้และกำร

จัดกำรทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตกำรพัฒนำบุคลิกภำพกำร

แก้ปัญหำและทักษะกำรตัดสินใจกำรอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมกำรคิด

ซับซ้อนอย่ำงมีวิจำรณญำณควำมฉลำดทำงอำรมณ์และ

สติปัญญำ 

Life-long learning skills, knowledge acquisition and 

management, positive attitude towards life, 

personality development, problem-solving and 

decision making skills, living in a multi-cultural 

society while bearing in mind moral and ethical 

principles, complex critical thinking, emotional and 

intellectual intelligence.  

 

810-102  อำเซียนศึกษำ 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies        

ศึกษำวัฒนธรรมส ำคัญที่มีอิทธิพลของอำเซียน ควำม

หลำกหลำยของวัฒนธรรม ศำสนำ กำรเมือง เศรษฐกิจ 

สั ง ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ กฎหม ำย  แน ว โ น้ ม ด้ ำ น

ควำมสัมพันธ์อำเซียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน

อำเซียนท้ังในปัจจุบันและอนำคต  

Studies of significant and influential cultures of 

ASEAN; diversity in terms of culture, religion, 

politics, economy, society, technology and laws; 

trends on international relations in ASEAN; factors 

affecting changes in ASEAN at present and in the 

future 

 

810-103 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Thai History and Society    

แหล่งก ำเนิดของชนชำติไทย พัฒนำกำรของสังคมและ

วัฒนธรรมชุมชนไปสู่ควำมเป็นรัฐ อำณำจักรโบรำณของ

ไทย กำรแบ่งสมัยประวัติศำสตร์ไทย ประวัติศำสตร์ไทย

ในบริบทของประวัติศำสตร์โลก วิวัฒนำกำรทำงกำรเมือง 

กำรปกครองกำรต่ำงประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะและโครงสร้ำงของสังคมไทย พื้นฐำนทำงสังคม 

เศรษฐกิจ และกำรเมือง ศำสนำที่ส ำคัญในประเทศไทย 



 

สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  

Origin of Thais; development of society and culture 

from the community to state levels; ancient Thai 

civilizations; classifications of Thai era; Thai history 

in the context of the world’s history; evolutions in 

terms of politics, government; foreign affairs, 

economy and society; characteristic and structure of 

Thai society, social, economic and political 

foundations of Thai society; important religions in 

Thailand; current situations in Thai society; factors 

affecting changes in Thai society   

 

810-104  เอเชียศึกษำ  3(3-0-6) 

 Asian Studies        

ศึกษำวัฒนธรรมส ำคัญที่มีอิทธิพลของเอเชีย จีน อินเดีย 

ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม ศำสนำ กำรเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและกฎหมำย แนวโน้มด้ำน

ควำมสัมพันธ์ ในทวีป เอ เชี ย  ปั จ จัยที่ มี ผลต่ อกำร

เปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียทั้งในปัจจุบันและอนำคต  

Studies of significant and influential cultures of 

Asian, Chinese and Indian; diversity in terms of 

culture, religion, politics, economy, society, 

technology and laws; trends on international relations 

in Asia; factors affecting changes in Asia at present 

and in the future 

 

810-105 ปรัชญำเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Philosophy                                                                            

ควำมรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีทำงปรัชญำที่ส ำคัญ อภิปรัชญำ 

จริยศำสตร์   สุนทรียศำสตร์ กำรคิดเชิงตรรกะ กำร

เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญำตะวันตกและตะวันออก  

เปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรัชญำกับวิถีชีวิต 

An introduction to:  key philosophical theories, meta-

physics, ethics, aesthetics, logical thinking; a 

comparison of Eastern and Western philosophy. 

Compare the connection between philosophies and 

ways of life 

 

810-106 อำรยธรรมเอเชียตะวนัออก 3(3-0-6) 

  เฉียงใต้  

 Southeast Asian Civilization                                    

ศึกษำควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของสั งคมและ

วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษำแหล่ง

อำรยะธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคำบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ 

กำรสะท้อนควำมคิดเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของ

สังคมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในด้ำนลัทธิ ควำมเชื่อ ศำสนำ ประเพณี กำรศึกษำ 

สังคม เศรษฐกิจ และระบบกำรปกครอง 

Examine the history of Southeast Asia and the 

development of its society and culture with an 

emphasis on major peninsular and mainland 

civilizations. A reflection on how the influence of 

Eastern and Western society affected Southeast Asia 

in terms of cults, beliefs, religions, traditions, 

education, society, economy and governance 

          

810-107 วิถีชีวิตไทย   3(3-0-6) 

 Thai Ways of Life         

ศึกษำปรัชญำ ค่ำนิยม ภูมิปัญญำและปัจจัยต่ำง ๆ ที่มี

อิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนไทยในอดีต เรียนรู้เรื่อง

กำรใช้ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ ำวันของ



 

ไทย และวิธีกำรสืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญำ กำรเปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยในอดีตและปัจจุบัน 

รวมทั้ งแนวโน้ม ในอนำคต อภิปรำยวิธีกำรรักษำ

วัฒนธรรม และกำรประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญำไทยใน

ชีวิตประจ ำวันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

Explore the philosophy, values, and other factors that 

influenced Thai ways of life in the past. Gain an 

insight into how nature and the environment are used 

in Thai daily life and discuss how Thai heritage and 

wisdom is passed down. Compare Thai ways of life in 

the present with the past and predict future changes. 

Discuss how to retain cultural heritage and apply 

Thai wisdom to daily life while living in a rapidly 

evolving society 

 

810-108 อันดำมันศึกษำ   3(3-0-6) 

 Andaman Studies 

กำรศึกษำเกี่ยวกับพื้นที่ชำยฝ่ังทะเลอันดำมันของประเทศ

ไทยด้ำนภูมิศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม กำรเมือง เศรษฐกิจ 

กำรปกครอง สถำนที่ท่องเท่ียวที่ส ำคัญ และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงพื้นที่ชำยฝ่ังทะเลอันดำมันของประเทศไทยและ

ชุมชนอื่น ๆ 

A study of: the Andaman coastal area of Thailand 

and its geography, society, culture, politics, economy, 

governance, important tourist attractions and the 

relationship between the Andaman coastal area of 

Thailand and other communities 

  

810-109 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

 Law in Daily Life        

ควำมรู้เชิงลึกในระบบกฎหมำยของไทย และกำรศึกษำผล

ของรัฐธรรมนูญ กฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำยแพ่ง

และพำณิชย์ต่อประชำชน  

Gain an in depth knowledge of the legal systems of 

Thailand and evaluate how its constitution, criminal 

law, civil and commercial law has an effect on the 

population 

 

810-110 อำรยธรรมโลก  3(3-0-6) 

 World Civilization  

ก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของอำรยธรรมโลก ตั้งแต่ยุคหิน 

ยุ ค ก ล ำ ง  ยุ ค ฟื้ นฟู ศิ ล ป วั ฒน ธร ร ม  สมั ยปฏิ วั ติ

อุตสำหกรรมจนถึงปัจจุบันตลอดจนควำมสัมพันธ์ของ

อำรยธรรมกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำและ

ศิลปวัฒนธรรม ปัญหำกำรผสมผสำนอำรยธรรม

ตะวันออกกับตะวันตกในปัจจุบัน 

Origin and evolution of civilization in different 

regions since the Stone Age, Medieval Age, 

Renaissance and Industrial Revolution to present; 

relationships between civilization, politics, economics, 

society, religion, and arts and culture; problems 

arising from the integration of Eastern and Western  

civilizations at present 

 

810-114   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 

 Thai Arts and Culture        

ควำมหมำยและขอบข่ำยของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

กำรจ ำแนกประเภทต่ำงๆ ของงำนศิลปะ ศึกษำศิลปะ

แขนงต่ ำ ง ๆ  ของไทย  ทั ศนศิ ลป์  ปร ะติ ม ำกรรม 

สถำปัตยกรรมไทย หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย 



 

นำฏศิลป์และดนตรีไทย เทศกำลและงำนประเพณีไทย 

อำหำรและขนมไทย  

Meaning and scope of Thai arts and culture; 

classifications of Thai arts and culture; studies of 

Thai arts and culture, visual arts, sculptures, 

architecture, Thai handicrafts, Thai literature, Thai 

classical music and performing arts, festivals and 

traditional events, Thai cuisine and desserts  

 

 810-117 ภูมิปัญญำไทย  3(3-0-6) 

 Thai Wisdom  

ควำมหมำยและขอบข่ำยของภูมิปัญญำไทย  ที่มำ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ แ ล ะป ร ะ เ ภ ทข อ ง ภู มิ ปั ญญ ำ ไ ท ย 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิปัญญำไทยกับปัจจัยสี่ ที่อยู่

อำศัย เครื่องแต่งกำย สมุนไพรและอำหำรไทย ยำรักษำ

โรค กำรประกอบอำชีพของคนในภูมิภำคต่ำงๆ ของ

ประเทศไทย คุณค่ำ กำรอนุรักษ์ กำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ 

และกำรปรับใช้ภูมิปัญญำไทยในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

Meaning and scope of Thai wisdom; origins; 

components and classification of Thai wisdom; 

relationships between Thai wisdom and four basic 

needs shelter, clothing, herbs and Thai foods, 

medicines; occupations in different regions of 

Thailand; appreciation, conservation, promotion, 

dissemination and applications of Thai wisdom at 

present 

 

810-118  กำรสื่อสำรในสังคมโลก  3(3-0-6) 

 Communication in a Global  

  Society       

ควำมหมำยและที่มำของกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

หลักกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรมผ่ำนควำมเข้ำใจ

ทำงด้ำนภำษำ ขนบธรรมเนียม ชั้นทำงสังคม เพศ เชื้อ

ชำติ รูปแบบของวัฒนธรรมทำงภำษำ กลยุทธ์กำรสื่อสำร 

โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงกลุ่มเชื้อชำติ

ซึ่ ง จะน ำ ไปสู่ ก ำ รสื่ อส ำรระหว่ ำ งวัฒนธรรมที่ มี

ประสิทธิภำพ 

Meaning and origin of intercultural communication; 

principles of intercultural communication via an 

understanding of language, customs, social class, 

gender, race, patterns of language cultures; 

communication strategies; social relations structures 

between ethnic groups leading to effective 

intercultural communication  

 

810-202 จิตวิทยำสังคม  3(3-0-6) 

 Social Psychology       

กำรศึกษำระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจำรณำ

ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่ำงๆ กำรจัดระเบียบ

สังคม วิธีกำรและขบวนกำรต่ำง ๆ ทำงจิตวิทยำ  ควำม

ต้องกำรขั้นพื้นฐำนของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์

เกี่ยวกับกำรกระตุ้น กำรเรียนรู้  กำรรับรู้  แรงจูงใจ  

สติปัญญำและควำมสำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของสถำนกำรณ์The examination of human social 

systems and behavior with an emphasis on cultures, 

societies, social orders, psychological methods and 

procedures, basic human needs, human behavior 

regarding reinforcement, learning, perception, 

motivation, intelligence and ability to adapt to 

changing circumstances. 

 



 

810-301  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1(0-0-3) 

 Co-Curricular Activities 

กำรท ำกิจกรรมเชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่เน้นประโยชน์

สังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส ำนึกสำธำรณะ กำร

ท ำงำนเป็นทีมทั้งในสำขำวิชำและหรือระหว่ำงสำขำวิชำ 

ภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

Activities integrating body of knowledge emphasizing 

those activities for the benefits of society and 

mankind, cultivating morals, ethics and social 

responsibility; team working within and/or across 

disciplines under the supervision of advisors 

 

810-302 สุนทรียภำพของดนตรีตะวันตก3(2-3-4) 

        Western Music Appreciation 

องค์ประกอบหลักของดนตรี รูปแบบดนตรีสำกลประเภท

ต่ำง ๆ ประวัติและกำรก ำเนิดของดนตรีสำกลแบบเรอเนส

ซองค์ ดนตรีแบบบำรอค ดนตรีคลำสสิค ดนตรีในยุคโร

แมน ติก ดนตรีสมัยใหม่ ดนตรีแจ๊ส โอเปร่ำ ดนตรีโรง

ละครบรอดเวย์ ดนตรีป็อบ และดนตรีพื้นเมือง    

Basic element of music, medieval music, different 

genre of western music, history and the evolution of 

renaissance music, baroque music, classical music, 

the romantic period, modern music, jazz music,  

opera, Broadway musical theatre, pop music, and 

folk music  

  

810-303 ศิลปะและกำรออกแบบเชิง 3(3-0-6) 

  สร้ำงสรรค ์   

  Arts and Creative Design 

แนวคิดพื้นฐำนกำรท ำงำนศิลปะ กำรวำดเส้น หลักกำรจัด

องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี  

ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ศิลป์ หลักสุนทรียศำสตร์ งำน

ออกแบบสร้ำงสรรต์ และงำนออกแบบประเภทต่ำง ๆ 

Basic element of art, drawing, composition, color 

theory, knowledge of art history, aesthetics, creative 

design and other types of design 

 

811-101 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ 3(2-2-5) 

ทำงกำรสื่อสำร   

 English for Effective Communication       

กำรติดต่อสือ่สำรในทุกทักษะอย่ำงมีประสิทธภิำพทั้งใน

สถำนกำรณ์ระหว่ำงบุคคลและอำชีพ กำรสื่อสำรในระดับ

สำกล กำรโต้ตอบอย่ำงฉบัไว และกำรพูดในที่ประชุมชน 

Effective communication skills in both interpersonal 

and professional situations, communications in 

international settings, giving impromptu responses, 

public speaking 

 

811-102 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร 3(2-2-5) 

 English for Academic Purposes                                           

กำรสร้ำงเสริมทักษะในกำรแลกเปลี่ยนและแสดงควำม

คิดเห็นเชิงวิชำกำร  กระบวนกำรเขียนในรูปแบบของกำร

ตอบค ำถำมอัตนัยด้วยกำรเขียนบรรยำย กำรเขียนรำยงำน

เชิงวิชำกำรภำษำอังกฤษ วิธีกำรอ้ำงอิงและกำรเขียน

บรรณำนุกรม กำรพัฒนำกระบวนกำรเข้ำถึงวิธีกำรเขียน

อย่ำงมีระบบและมีอิสระทำงควำมคิด 

Consolidation on exchanging ideas and expressing 

oneself related to academic issues; writing process 

with an emphasis on answering essay questions; 

academic report writing, citation and reference; 

developing an autonomous process approach to 

writing 



 

811-113  ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 1     3(2-2-5) 

 Fundamental Chinese I    

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

  

811-114  ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 2     3(2-2-5) 

  Fundamental Chinese II   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-113 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite: 811-113 Fundamental Chinese I    

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขัน้พื้นฐำน ฝึกฝนทักษะ

พูดฟังอ่ำนเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐำน ทักษะในกำรพูด

ขั้นพื้นฐำนทีจ่ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills 

 

811-123  ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 1  3(2-2-5) 

 Fundamental Korean I      

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

 

811-124  ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 2     3(2-2-5) 

 Fundamental Korean II   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-123 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite: 811-123 Fundamental Korean I      

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขัน้พื้นฐำน ฝึกฝนทักษะ

พูดฟังอ่ำนเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐำน ทักษะในกำรพูด

ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills 

  

811-133  ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 1     3(2-2-5) 

 Fundamental Japanese I      

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 



 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

 

811-134  ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 2      3(2-2-5) 

  Fundamental Japanese II   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-133 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite: 811-133 Fundamental Japanese I      

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขัน้พื้นฐำน ฝึกฝนทักษะ

พูดฟังอ่ำนเขียนรูปประโยคขั้นพื้นฐำน ทักษะในกำรพูด

ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills 

 

811-153  ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 1    3(2-2-5) 

 Fundamental French I      

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย  เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

 

 811-154  ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 2    3(2-2-5) 

 Fundamental French II   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-153 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite: 811-153 Fundamental French I      

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขัน้พื้นฐำน ฝึกฝนทักษะ

พูดฟังอ่ำนเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐำน ทักษะในกำรพูด

ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills 

 

811-163  ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 1  3(2-2-5) 

 Fundamental Spanish I      

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

 

811-164 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 2    3(2-2-5) 

 Fundamental Spanish II   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-163 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite: 811-163 Fundamental Spanish I      



 

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขัน้พื้นฐำน ฝึกฝนทักษะ

พูดฟังอ่ำนเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐำน ทักษะในกำรพูด

ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, 

reading comprehension, speaking and writing; 

fundamental sentence patterns; basic verbal survival 

skills 

811-173  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 1   3(2-2-5) 

 Fundamental German I      

ตัวอักษรและระบบกำรเขียน กำรออกเสียง ไวยำกรณ์และ

ค ำศัพท์ขั้นพื้นฐำน จ ำนวนตัวเลข และกำรนับ กำรทักทำย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนำ

เรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรแนะน ำตัวเอง 

กำรซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  

An introduction to characters, the writing system, 

and pronunciation; basic grammar and vocabulary; 

numbers and counting; simple greetings; talking 

about oneself, and familiar things; making simple 

conversations focusing on daily life, introducing 

oneself, shopping 

 

811-174  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 2    3(2-2-5) 

 Fundamental German II   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-173 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 1 

Prerequisite:  811-173 Fundamental German I      

โครงสร้ำงของค ำกิริยำขั้นพื้นฐำน ฝึกฝนทักษะพูดฟังอ่ำน

เขียน รูปประโยคขั้น พื้นฐำน ทักษะในกำรพูดขั้นพื้นฐำน

ที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

Basic verb structures; practice in listening, reading 

comprehension, speaking and writing; fundamental 

sentence patterns; basic verbal survival skills 

811-201 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง  3(2-2-5) 

  สร้ำงสรรค ์   

 English for Creative Writing 

ประเมินกระบวนกำรและเทคนิควิธีกำร เขียนเชิ ง

สร้ำงสรรค์ วิพำกย์รูปแบบกำรเขียนประเภทต่ำง ๆ และ

อภิปรำยกำรใช้รูปแบบเหล่ำนี้ในงำนวรรณกรรม รวมถึง

กำรพัฒนำกำรเขียนภำษำอังกฤษและควำมคิดสร้ำงสรรค์

จำกกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห ์

Evaluate the processes and techniques of creative 

writing, critique various writing styles and discuss 

how they are used in literature plus the development 

of written English and creative thinking through 

critical reading 

  

811-202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 3(2-2-5) 

  และกำรอภิปรำย   

 English for Presentation and  

  Discussion                

ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภำษำอังกฤษส ำหรับกำร

อภิปรำยและกำรน ำเสนอ กำรฝึกอภิปรำยเชิงวิชำกำรและ

อภิปรำยทั่วไป กำรน ำเสนอควำมคิดเห็น และกำรตอบ

ค ำถำมในกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ 

Theories and general characteristics of English for 

discussion and presentation; practice in academic and 

general discussion; learning how to make points and 

answer questions in discussions and presentations 

 

811-213 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 3     3(2-2-5) 

 Fundamental Chinese III   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-114 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 2  

Prerequisite:  811-114 Fundamental Chinese II   



 

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขั้นกลำง รูปขอร้อง 

ค ำสั่ง แนะน ำ แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้นๆ กับ

เจ้ำของภำษำ สถำนกำรณ์ในร้ ำนอำหำร  ตำรำงกำร

เดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements  

 

811-214 ภำษำจีนขัน้พื้นฐำนสูข่ั้นกลำง 13(2-2-5) 

 Pre-Intermediate Chinese I    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-213 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำน 3 

Prerequisite:  811-213 Fundamental Chinese III   

 พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคมที่ถูกต้องเหมำะสมอ่ำน

เรื่องรำวสั้นๆ ได้ 

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages  

  

811-223 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 3    3(2-2-5) 

 Fundamental Korean III   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-223 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 2 

Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean II 

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขั้นกลำง รูปขอร้อง 

ค ำสั่ง แนะน ำ แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้นๆกับ

เจ้ำของภำษำ สถำนกำรณ์ในร้ำนอำหำร  ตำรำงกำร

เดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements  

 

811-224  ภำษำเกำหลขีั้นพืน้ฐำน  3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 1               

 Pre-Intermediate Korean I      

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-223 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน 3 

Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean III     

พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคมที่ถูกต้องเหมำะสม อ่ำน

เรื่องรำวสั้น ๆ ได้  

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages 

  

811-233 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 3  3(2-2-5) 

 Japanese Fundamental III   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-134 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 2 

Prerequisite:  811-134 Japanese Fundamental II  

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขั้นกลำง รูปขอร้อง 

ค ำสั่ง แนะน ำ แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้น ๆ กับ

เจ้ำของภำษำ สถำนกำรณ์ในร้ำนอำหำร  ตำรำงกำร

เดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 



 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements 

  

811-234 ภำษำญี่ปุน่ขัน้พื้นฐำน   3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 1               

Pre-Intermediate Japanese I    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-233 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำน 3 

 Prerequisite:  811-233 Japanese Fundamental III 

พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคมที่ถูกต้องเหมำะสมอ่ำน

เรื่องรำวสั้น ๆ ได้  

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages  

 

811-253  ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 3  3(2-2-5)  

 Fundamental French III      

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-154 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 2 

Prerequisite:  811-154 Fundamental French II   

 โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขั้นกลำง รูปขอร้อง 

ค ำสั่ง แนะน ำ แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้น ๆ กับ

เจ้ำของภำษำ สถำนกำรณ์ในร้ำนอำหำร ตำรำงกำรเดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements  

 

811-254 ภำษำฝรั่งเศสขัน้พื้นฐำน  3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 1               

 Pre-Intermediate French I    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-253 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำน 3 

Prerequisite:  811-253 Fundamental French III   

พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ  

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages  

 

811-263  ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 3  3(2-2-5) 

 Fundamental Spanish III   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-164 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 2 

Prerequisite:  811-164 Fundamental Spanish II   

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำลในขั้นกลำง รูปขอร้อง 

ค ำสั่ง แนะน ำ แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้น ๆ กับ

เจ้ำของภำษำ สถำนกำรณ์ในร้ำนอำหำร  ตำรำงกำร

เดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements  

 

811-264 ภำษำสเปนขัน้พื้นฐำนสู ่  3(2-2-5) 

  ขั้นกลำง 1               

  Pre-Intermediate Spanish I    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-263 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำน 3 

Prerequisite:  811-263 Fundamental Spanish III    



 

พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคมที่ถูกต้องเหมำะสมอ่ำน

เรื่องรำวสั้น ๆ ได้  

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages  

 

811-273  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 3  3(2-2-5) 

 Fundamental German III   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-174 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 2 

Prerequisite:  811-174 Fundamental German II   

โครงสร้ำงของค ำกิริยำและกำล รูปขอร้อง ค ำสั่ง แนะน ำ 

แสดงควำมเห็น สนทนำอย่ำงสั้น ๆ กับเจ้ำของภำษำ 

สถำนกำรณ์ในร้ำนอำหำร  ตำรำงกำรเดินทำง 

Intermediate verb structures and tenses; making 

requests, making suggestions, expressing opinions, 

using the imperative form; brief conversations with 

native speakers, dining, travel arrangements  

 

811-274  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 1              

 Pre-Intermediate German I    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-273 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 3 

Prerequisite:  811-273 Fundamental German III   

พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำที่จ ำเป็นใน

ชีวิตประจ ำวัน โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ภำษำที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในกำรสื่อสำรโต้ตอบกับเจ้ำของภำษำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคมที่ถูกต้องเหมำะสมอ่ำน

เรื่องรำวสั้น ๆ ได้  

Advancement of communicative functions necessary 

for daily life; complex structures and functions; 

appropriate interactive skills for social situations with 

a native speaker; read short passages 

 

811-301 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำร  3(2-2-5) 

  บริกำรและกำรท่องเท่ียวขั้นกลำง 

 Intermediate English for  

  Hospitality and Tourism 

ทักษะกำรสื่อสำรต่ำงวัฒนธรรม ทักษะภำษำเฉพำะ

อุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว ควำมมั่นใจใน

กำรพูดต่อหน้ำสำธำรณะ เทคนิคกำรสัมภำษณ์ (ผู้ถูก

สัมภำษณ์) ทักษะกำรจัดกำรในกำรน ำเสนอผลงำน กำร

พัฒนำกำรออกเสียงและส ำเนียง  

Multi-cultural communication skills, industry specific 

language skills, public speaking confidence, interview 

techniques (interviewee), presentation organizational 

skills, pronunciation improvement and accent 

development 

 

811-302 กำรสนทนำภำษำอังกฤษขั้นสูง3(2-2-5) 

 Advanced Conversational English                                       

ภำษำอังกฤษแบบเจ้ำของภำษำ กำรเรียบเรียงและกำร

สื่อสำรควำมคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรพัฒนำกำรออก

เสียงและส ำเนียง กำรฝึกกำรออกเสียง กำรเน้นค ำ จังหวะ

กำรสื่อสำรอย่ำงเป็นธรรมชำติกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำง

น่ำสนใจและน่ำเชื่อถือ และกำรโน้มน้ำวผู้ฟัง 

Native English, critically analyze source material, 

organize and communicate ideas effectively, 



 

pronunciation improvement and American accent 

development; identify, analyze, and practice patterns 

of stress, rhythm, and intonation; spontaneous 

communication, deliver articulate and stimulating 

presentations, interview techniques, persuasive 

speaking 

 

811-313 ภำษำจีนขัน้พื้นฐำนสู ่  3(2-2-5) 

  ขั้นกลำง 2              

 Pre-Intermediate Chinese II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-214 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 1 

Prerequisite:  811-214 Pre-Intermediate Chinese I     

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรที่ได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวันทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำม ประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

 

811-314  ภำษำจีนขั้นกลำง          3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-313 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II 

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ ำวันได้  

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

 

811-323 ภำษำเกำหลขีั้นพืน้ฐำน  3(2-2-5) 

   สู่ขั้นกลำง 2              

 Pre-Intermediate Korean II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-224 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสูข่ัน้

กลำง 1 

Prerequisite:  811-224 Pre-Intermediate Korean I    

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรที่ได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำมประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

 

811-324  ภำษำเกำหลีขั้นกลำง      3(2-2-5) 

 Intermediate Korean   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-323 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสูข่ัน้

กลำง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korean II      



 

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ ำวันได้  

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

 

811-333 ภำษำญี่ปุน่ขัน้พื้นฐำน  3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 2      

 Pre-Intermediate Japanese II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-234 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 1 

Prerequisite:  811-234 Pre-Intermediate Japanese I   

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรที่ได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวันทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำม ประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

  

811-334  ภำษำญี่ปุ่นขั้นกลำง             3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese 

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-333 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ ำวันได้  

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

  

811-355  ภำษำฝรั่งเศสขัน้พื้นฐำน  3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 2              

 Pre-Intermediate French II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-254 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 1 

Prerequisite:  811-254 Pre-Intermediate French I    

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรที่ได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ทีห่ลำกหลำยในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำม ประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

 



 

811-356 ภำษำฝรั่งเศสขั้นกลำง          3(2-2-5) 

 Intermediate French 

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-355 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2 

Prerequisite:  811-355 Pre-Intermediate French II    

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ ยวกั บเรื่ องรำวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ ำวันได้  

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

 

811-363  ภำษำสเปนขัน้พื้นฐำน  3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 2              

 Pre-Intermediate Spanish II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-264 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 1 

Prerequisite:  811-264 Pre-Intermediate Spanish I 

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรที่ได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำม ประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

 

811-364  ภำษำสเปนขั้นกลำง            3(2-2-5) 

 Intermediate Spanish  

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-363 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-363 Pre-Intermediate Spanish II  

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ ำวันได้  

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

 

811-373  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำน 3(2-2-5) 

  สู่ขั้นกลำง 2      

 Pre-Intermediate German II    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-274  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 1 

Prerequisite:  811-274 Pre-Intermediate German I  

กำรผสมผสำนทักษะทำงกำรสื่อสำรท่ีได้เรียนไปเพื่อใช้ใน

สถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยในชีวิตประจ ำวันทักษะกำรอ่ำน

เขียน  กำรท ำควำมเข้ำใจและเขียนโน้ตข้อควำม ประกำศ 

โดยใช้ประโยคธรรมดำจนถึงประโยคควำมซ้อน ควำมรู้

ด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 



 

Consolidation of foundation communicative skills for 

a wide variety of daily life situations; reading, 

writing; taking and leaving messages, making 

announcements; using simple and complex sentences; 

knowledge of intercultural communication 

 

811-374   ภำษำเยอรมันขั้นกลำง   3(2-2-5) 

 Intermediate German    

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-373 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2 

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II    

กำรประยุกต์ใช้ไวยำกรณ์และรูปประโยคเพื่อกำรสื่อสำร

ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค ำศัพท์เพื่อกำรอ่ำน และสนทนำให้ควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่

อ่ำน เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับเรื่องรำวในชีวิตประจ ำวันได้ 

Application of grammar and expressions to 

communication in various complex situations; 

expanding vocabulary necessary for reading and 

expressing an opinion on selected texts; writing short 

essays about daily-life situations 

 

811-401  ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 3(2-2-5) 

  ส ำหรับอ่ำนและเขียน  

 Academic English for Reading and  

 Writing  

เน้นควำมคล่องแคล่วของกำรอ่ำนกำรเขียนเชิงวิชำกำร 

เพิ่มทักษะกำรอ่ำนเร็ว กำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ ควำม

คล่องแคลว่ในกำรเขียน ควำมเข้ำใจกระบวนกำรเขียนและ

พัฒนำทักษะกำรเขียนเชิงพรรณนำ 

Concentrate on fluency in both reading and writing 

for academic purposes; increasing reading speed, 

reading comprehension, writing fluency; 

understanding the writing process and developing 

skills in descriptive writing 

   

811-402  ภำษำอังกฤษกบัเหตุกำรณ ์ 3(2-2-5) 

  ปัจจุบันในกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว  

  English for Current Events in 

Hospitality and Tourism   

เหตุกำรณ์โลกที่มีผลต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำร

ท่องเที่ยว เข้ำใจเหตุกำรณ์ปัจจุบันด้วยมุมมองทำง

ประวัติศำสตร์และควำมน่ำจะเป็นในอนำคต เพิ่มค ำศัพท์

เพื่ออภิปรำยเหตุกำรณ์ปัจจุบันในบริบทของกำรบริกำร

และกำรท่องเท่ียว 

Global events that affect the hospitality and tourism 

industries; understand current events within a 

historical perspective and their future implications; 

build vocabulary to discuss current events in the 

context of hospitality and tourism 

 

811-413 ภำษำจีนเพื่อธรุกิจ           3(2-2-5) 

 Chinese for Business   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-313 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2  

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และวัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 



 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

 

811-414 ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเท่ียว     3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-313 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    

ค ำศัพท์และวลีที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

811-423 ภำษำเกำหลีเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 

 Korean for Business   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-323 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสูข่ัน้

กลำง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร  ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และวัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

 

811-424 ภำษำเกำหลีเพื่อกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Korean for Tourism   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-323 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสูข่ั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค ำศัพท์และวลีที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

811-433 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 

  Japanese for Business   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-333 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 



 

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์  

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร  ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และ วัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

 

811-434    ภำษำญี่ปุน่เพื่อกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Japanese for Tourism   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-333 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2  

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค ำศัพท์และวลีทีจ่ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

811-453 ภำษำฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 

  French for Business   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-355 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2  

Prerequisite:  811-355 Pre-Intermediate French II    

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และวัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

 

811-454 ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 French for Tourism   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-355 ภำษำฝรั่งเศสขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2 

Prerequisite:  811-355 Pre-Intermediate French II 

ค ำศัพท์และวลีที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; a and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 



 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

811-463 ภำษำสเปนเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Spanish for Business     

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-363 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำนสูข่ั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-363 Pre-Intermediate Spanish II 

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร  ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และ วัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

  

811-464    ภำษำสเปนเพื่อกำรท่องเท่ียว  3(2-2-5) 

 Spanish for Tourism   

รำยวิชำบังคับก่อน: 811-363 ภำษำสเปนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้น

กลำง 2 

Prerequisite:  811-363 Pre-Intermediate Spanish II 

ค ำศัพท์และวลีที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

811-473 ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 

 German for Business   

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-373 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2  

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค ำศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภำยใต้

สถำนกำรณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น กำรใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสำรต่ำง ๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสำร  ฯลฯ 

ภำษำแบบสุภำพ และวัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค ำนึงและ

ระมัดระวังในเรื่องของธุรกิจ 

Practical office vocabulary and structure of business 

language; necessary and frequently used functions: 

telephoning, memo writing, writing faxes, making 

arrangements, using polite expressions; cultural 

awareness and sensitivity 

 

811-474  ภำษำเยอรมันเพือ่กำรท่องเท่ียว3(2-2-5) 

 German for Tourism 

รำยวิชำบังคับก่อน:  811-373 ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำนสู่

ขั้นกลำง 2 

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค ำศัพท์และวลีที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับงำนโรงแรมและงำน

มัคคุเทศก์และงำนบริกำรอื่นๆ กำรรับส ำรองห้องพัก งำน



 

ต้อนรับส่วนหน้ำ กำรจัดกำรกับปัญหำ สถำนกำรณ์ใน

ภัตตำคำร สปำและสถำนสุขภำพ บริษัทรถเช่ำ งำนขำย

ทัวร์ ภำษำส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  อธิบำยเรื่องรำวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

Vocabulary and expressions necessary for tour 

guides, hotel staff; and the hospitality industry in 

general; reservation, front desk, handling complaints, 

room service, restaurant, spa and health center; 

managing situations at the tour desk, tour guide 

services; giving a brief explanation about Thailand 

and tourist attractions in Phuket 

 

812-101 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life                                                                              

ตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กรำฟระบบ

จ ำนวนจริ ง แ ละ ก ำรปร ะยุ กต์ ใ นชี วิ ตป ระจ ำ วั น 

คณิตศำสตร์กำรเงินและกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์

ข้อมูลทำงสถิติส ำหรับกำรตัดสินใจเบื้องต้น 

Logic and reasoning, set, function, graph, real 

numbers and its application for everyday life, 

financial mathematics and data collection an analysis 

in statistics for basic decision making 

 

812-201 สถิติและซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Statistics and Software   

ควำมหมำยและขอบข่ำยของสถิติ ข้อมูลและระดับกำรวัด 

สถิติพรรณนำ เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรแจกแจง  ช่วง

ควำมเชื่อมั่น   กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำน   

กำรทดสอบด้วยไคสแควร์กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 

สหสัมพันธ์และกำรถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว กำรใช้

โปรแกรมสถิติวิเครำะห์ข้อมูล 

Meaning and scope of statistics; data and level of 

analysis; descriptive statistics; sampling techniques; 

distributions; confidence intervals;  estimation and 

hypothesis testing;  chi-square test; analysis of 

variance;  correlation; linear regression; using 

statistical software analyze data 

 

818-102 กำรจัดกำรงำนประชุมและ 3(3-0-6) 

  กิจกรรมพิเศษเบื้องต้น   

  Introduction to Convention and  

  Event Management    

ภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรจัดงำนประชุมและกจิกรรม

พิเศษระดับชำติและนำนำชำติ ตลำดกำรจัดงำนประชุม  

กำรท่องเที่ยวเชิงรำงวัล กำรสัมมนำ กำรจัดงำนแสดง

สินค้ำ และกิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ ประเภทของงำนประชุม

และกิจกรรมพิเศษ สภำพปัจจุบัน แนวโน้มและโอกำส 

องค์ประกอบของตลำด กำรประชุม บทบำทของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในกำรจัดงำน  ผลกระทบในกำรจัดงำน ศึกษำ

เนื้อหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรตลำด กำรวำงแผนและกำร

ประเมินผลงำนกำรจัดงำนประชุมและกิจกรรมพิเศษ 

An overview of the convention and event industry, 

meetings, conventions, exhibitions, incentive travel, 

and other special events at both national and 

international levels; types of meetings and special 

events; present situations, trends, and opportunities 

in the event market; components of the event 

industry, identification of industry stakeholders and 

their roles and responsibilities; examination of 

various impacts of the industry; an introduction to 

planning, marketing, and event evaluation processes 

 



 

818-103 ควำมรู้เบื้องต้นในกำรประกอบ 3(2-3-4) 

  อำหำร   

 Basic Culinary Knowledge  

ควำมรู้พื้นฐำนของกำรท ำอำหำรในปัจจุบัน โภชนำกำร

เบื้องต้น กำรเลือกและกำรเก็บรักษำ ศัพท์ที่ใช้ ควำม

ปลอดภัยและกำรสุขำภิบำล กำรเตรียมและวิธีกำร

ประกอบอำหำร 

The knowledge of current culinary fundamentals, 

basic nutrition, food selection and storage, culinary 

terminology, safety, hygiene and sanitary, 

preparation and cooking methods  

 

818-104  ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม  3(2-3-4) 

 Knowledge of Beverages  

ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์โดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรจ ำแนก กำรใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ ทักษะกำรเตรียมเครื่องดื่มประเภท

ต่ำงๆ  

Knowledge of beverages both non-alcoholic and 

alcoholic drinks with emphasis on the identification; 

use of tools and equipment; beverage preparation 

skills 

 

818-105  เทคนิคและกำรบริกำรอำหำร 3(2-3-4) 

  และเครื่องดืม่    

 Food and Beverage Services and  

  Techniques 

หลักเบื้องต้นกำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับ

ภัตตำคำรในอุตสำหกรรมโรงแรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ลูกค้ำและผู้ให้บริกำร ทักษะกำรให้บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่ม ทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีในกำร

บริกำร พื้นฐำนกำรบริกำรที่มุ่งเน้นกำรตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงจิตส ำนึกในกำรบรกิำรและ

ทัศนคติท่ีดีต่อกำรท ำงำน 

Principles of food and beverage services of restaurant 

and dining room services practiced in restaurants in 

the hotels industries; relationship between customer 

and service personnel; food and beverage services 

skills; communication skills and applications of 

technology in foodservice; basic service principles 

emphasizing on responsiveness to the customers’ 

needs; service-mindedness and positive work attitude 

 

818-201   กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำร 3(2-3-4) 

  ส่วนหน้ำ   

 Front Office Operations and  

  Management 

โครงสร้ำงองค์กร หน้ำที่งำนและกำรบริหำรส่วนหน้ำ

โรงแรม งำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวกับส่วนหน้ำของโรงแรม 

ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนส่วนหน้ำในส่วนต่ำง ๆ เช่น งำน

ส ำรองห้องพัก งำนต้อนรับ งำนบัญชีส่วนหน้ำ งำน

ตรวจสอบก่อนกำรปิดรอบบัญชี งำนอ ำนวยควำมสะดวก

แก่แขก และ กำรรับค ำร้องเรียน งำนในด้ำนกำรจัดกำร 

เช่น กำรจัดกำรรำยได้ห้องพัก และกำรควบคุมสถำนภำพ

ห้องพักและจ ำนวนห้องพักที่พร้อมขำย รวมถึงจิตส ำนึก

ในกำรบริกำรและทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน 

Organizational structure; duties and administration 

of the hotel front office department; a wide range of 

front office operational jobs, such as reservation, 

reception, front office cashiering, night auditing, 

assisting guests and handling guest complaints; 

management duties including yield management and 



 

status and inventory control; service-mindedness and 

positive work attitude 

 

818-203  กำรด ำเนินงำนและกำรจัด   3(2-3-4) 

  กำรงำนแม่บ้ำน   

 Housekeeping Operations and  

  Management  

หน้ำที่และบทบำทของพนักงำนงำนแม่บ้ำน กำรตกแต่ง

ห้องและกำรดูแลรักษำห้องพัก กำรก ำหนด ตำรำงกำร

ท ำงำนของบุคลำกร ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้ำ เคมีภัณฑ์

ส ำหรับท ำควำมสะอำดและซักล้ำง อุปกรณ์ซักรีดและ

กระบวนกำรซักรีด รวมถึงจิตส ำนึกในกำรบริกำรและ

ทัศนคติท่ีดีต่อกำรท ำงำน 

Functions and roles of the housekeeping personnel; 

room decoration and maintenance; personnel work 

scheduling; fundamental knowledge of materials and 

cleaning-washing chemicals, laundry equipment and 

laundry procedures; service-mindedness and positive 

work attitude 

 

818-204 กำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำม  3(3-0-6) 

  สะดวกทำงด้ำนกำรบริกำร  

 Hospitality Facilities Management   

ลักษณะพื้นฐำนและระบบเครื่องกลของอำคำร กำรดูแล

รักษำและกำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ทฤษฎีและ

สหสัมพันธ์ของระบบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ ท่อน้ ำ ควำมร้อน 

กำรระบำยอำกำศ  เครื่ อ งท ำควำม เย็น  ระบบกำร

ติดต่อสื่อสำร ควำมปลอดภัย กำรจัดกำรของเสียและน้ ำ

เสีย ระบบกำรจัดกำรพลังงำน หลักกำรกำรจัดกำร

บ ำ รุ ง รั กษ ำทรัพย์ สิ น ใน โร งแ รม  โดย เน้นคว ำม

สะดวกสบำยและปลอดภัยของลูกค้ำ  

Fundamentals of building mechanical systems; 

maintenance and facilities management; theories and 

interaction of electric wiring, plumbing, heating, 

ventilation, air condition; telecommunication 

systems; safety and security; solid waste and liquid 

waste; energy management systems; principles of 

facility management in the hospitality industries 

emphasizing on coordination of the physical space 

with guest services 

 

818-206 กำรจัดกำรและกำรตรวจ  3(3-0-6) 

  ประเมินคุณภำพกำรบรกิำร   

 Service Quality Management and  

  Auditing 

ทฤษฎีคุณภำพกำรบริกำร ควำมส ำคัญ หลักกำรและ

ขั้นตอนกำรจัดกำรคุณภำพกำรบริกำรและกำรประยุกต์ใช้

ในธุรกิจโรงแรม  วิธีกำรและประเด็นส ำคัญในกำรวัด

ระดับคุณภำพกำรบริกำร หลักกำรและขั้นตอนในกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรบริกำรและกำรประยุกต์ใช้ใน

ธุรกิจโรงแรม 

Service quality theories; importance, principles and 

processes of service quality management and the 

application to the hotel business; service quality 

measurement methods and issues; principles and 

process of service quality audit and its application to 

the hotel business 

 

818-207 ควำมรู้และทักษะกำรประกอบ 3(2-3-4) 

  อำหำรไทย    

 Thai Cuisine Knowledge and Skills 



 

วัฒนธรรมกำรกินของไทย ประวัติและพัฒนำกำรของ

อำหำรไทย ชนิดและประเภทของอำหำรไทย เครื่องมือ

และอุปกรณ์ส ำหรับกำรประกอบอำหำรไทย ศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับอำหำรไทย เครื่องเทศและสมุนไพรไทย กำร

ฝึกปฏิบัติและเทคนิคในกำรเตรียมและกำรประกอบ

อำหำรไทยประเภทต่ำง ๆ ศิลปะกำรน ำเสนออำหำร 

รวมถึงจิตส ำนึกในกำรบริกำรและทัศนคติที่ดีต่อกำร

ท ำงำน 

Dining culture of Thai cuisine; history and 

development of Thai cuisine; types and classification 

of Thai cuisine; equipment and utensils for Thai 

cooking; Thai cuisine terminology; Thai herbs and 

spices; practices and techniques in Thai cuisine 

cooking and preparation; Thai cuisine presentation 

and garnishment; service-mindedness and positive 

work attitude 

 

818-208  กำรจัดกำรงำนแสดง  3(3-0-6) 

   นิทรรศกำรและกำรแสดงเพื่อกำรค้ำ   

 Exhibitions and Tradeshows 

  Management 

บทบำทผู้จัดกำรฝ่ำยกำรจัดแสดงของบริษัท รวมถึงกำร

ก ำหนดวัตถุประสงค์ กำรออกแบบที่แสดงสินค้ำ กำร

ขนส่งและกำรติดตั้ง กำรจัดหำคนประจ ำที่แสดงสินค้ำ

และกำรฝึกอบรม กำรจัดกำรงำนแสดงเพื่อกำรค้ำที่

ประกอบด้วยกำรออกแบบ กำรท ำสัญญำ ระเบียบ

ข้อบังคับและพิธีกำรศุลกำกร 

Roles and responsibilities of Exhibitions Manager, 

setting theme and objectives, product display design, 

transportation and installation of products, staffing 

and training; commercial exhibition and tradeshows 

including design, contracting, terms and conditions, 

custom and import laws  

  

818-302  กำรตลำดส ำหรบัอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

   บริกำรและกำรท่องเท่ียว 

  ในยุคดิจิตอล 

  Marketing for the Hospitality and  

  Tourism Industry in Digital Age 

กำรประยุกต์หลักคิดและหลักปฏิบัติทำงกำรตลำดที่

จ ำเป็นต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว กำร

วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำด โอกำสและกลยุทธ์

ส ำหรับกำรจัดกำรกำรตลำดของอุตสำหกรรมกำรบริกำร

และกำรท่อง เที่ยว ตลอดจนกำรตลำดดิ จิตอลและ

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

Application of marketing principles and practices for 

the special needs of the hospitality and tourism 

industry; analysis of the marketing environments; 

opportunities and strategies particular to managing 

the marketing functions in the hospitality and 

tourism industry as well as digital marketing and its 

tools 

 

818-303  กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนบรกิำร 3(3-0-6) 

        Service Operations Management  

ทฤษฎีและแนวควำมคิดหลักในกำรปรับปรุงคุณภำพ

วิชำชีพ ผลประโยชน์ของกำรควบคุม   คุณภำพเพื่อเพิ่ม

สมรรถภำพองค์กำร ลดต้นทุน และเพิ่มควำมพึงพอใจ

ลูกค้ำ เข้ำใจองค์ประกอบหลักของกำรประกันคุณภำพ

บริกำร กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำ

โปรแกรมกำรปรับปรุงคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ



 

และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ รวมถึงกรณีศึกษำที่ได้

จำกอุตสำหกรรมกำรบริกำร 

The theories and major ideas common to quality 

improvement professionals; the benefits of quality 

control for increasing organizational performance 

reduce cost, and increasing customer satisfaction;  

major components of service quality assurance, 

strategic planning for operations, development of 

quality improvement program; service quality audits 

and measuring customer satisfaction including 

relevant case studies from service industry 

  

818-304 กำรจัดกำรรำยได้โรงแรม  3(3-0-6) 

 Hotel Revenue Management 

เทคนิคกำรบริหำรและจัดกำรรำคำขำยที่เหมำะสมเพื่อให้

เกิดรำยได้สูงสุด  รวมถึงกำรคำดกำรณ์ กำรรับจองเกิน

จ ำนวน กำรตัดสินใจรับกลุ่มลูกค้ำ ประเด็นทำงด้ำนกำร

จัดกำรและกำรตลำดส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

Concepts of yield management for hospitality 

industry. Describe the business practice process 

proposed for controlling sales to maximizing revenue, 

including  the technique of forecasting, discount 

allocation, overbooking, group management, dynamic 

pricing and marketing issues for hotel business 

 

818-307 กำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบ 3(3-0-6) 

   กำรมืออำชพีส ำหรับธุรกิจโรงแรม    

 Professional Development and  

  Entrepreneurship for Hotel 

 Industry  

ภำพรวมกระบวนกำรพัฒนำโรงแรม รวมถึงกำรวิเครำะห์

เลือกสถำนที่ ควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด กำรวำงแผน

และกำรออกแบบ กำรค ำนวณต้นทุนของโครงกำร และ

กำรประเมินกำรก่อสร้ำงและกำรลงทุน ตลอดจนวิธีคิด

ของกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม 

Overview of the hotel development processes 

including site analysis, market feasibility, planning 

and design, project costing, construction and 

investment appraisal as well as entrepreneurial 

mindset for Hotel business operator 

 

818-309 ขนมอบและของหวำน  3(1-5-3)  

 Baked Products and Desserts 

นิยำมและควำมคิดหลักเกี่ยวกับ ขนมอบ และของหวำน 

ศัพท์เฉพำะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องปรุง หลัก

พื้นฐำนกำรปรุง กำรท ำขนมอบ ประเภทต่ำง ๆ รวมทั้ง

ของหวำนทั้ง ร้อนและเย็น 

Definition and concepts of baked products and 

desserts; terminology, tools, equipment and basic 

ingredients; fundamentals of making baked products 

and desserts; cooking practice of bread, pastries, as 

well as hot and cold desserts 

 

818-310 กำรควบคุมต้นทนุและ  3(3-0-6) 

  กำรจัดซื้ออำหำรและเครื่องดืม่ 

 Cost Control and Purchasing in  

  Food and Beverage  

หลักพื้นฐำน กลยุทธ์ ในกำรควบคุมต้นทุนอำหำรและ

เครื่องดื่ม  กำรวำงแผนงบประมำณ กำรวิ เครำะห์

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต้นทุน ยอดขำย และผลก ำไร  กำร

ก ำหนดรำคำอำหำร กำรควบคุมค่ำจ้ำง กำรใช้ระบบ



 

คอมพิวเตอร์ในกำรควบคุมต้นทุน หลักกำรบริหำรว่ำด้วย 

กำรควบคุมและพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อ กำรตรวจเช็ค

สินค้ำ กำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำย กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย

และกำรบริกำร  

Principles and strategies in food and beverage cost 

control; budgeting for operations; cost-volume-profit 

analysis; menu pricing; labor cost control; utilizing 

computer system in cost control; management 

principles in cost control and procurement 

procedures including purchasing, receiving, storing, 

issuing, production, sales and service 

 

818-311  กำรออกแบบและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรประชุม  

 และกำรจัดกำรฐำนข้อมูล   

 Convention Facility Design and  

  Information Systems Management   

กำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรประชุมและสัมมนำ กำร

พิจำรณำกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงศูนย์ประชุม 

กำรตลำด บทบำทและควำมสัมพันธ์ของศูนย์ประชุมกับ

เมือง ประเทศและรัฐบำล กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน

แง่กำรบรรจุคนเข้ำท ำงำน กำรฝึกอบรม วิธีกำรท ำงำน 

และบทบำทของคนที่ท ำงำนในศูนย์กำรประชุม โปรแกรม

สำรสนเทศในกำรออกแบบและจัดกำรศูนย์ประชุม 

The operations of convention and conference centers; 

considerations on the design and construction of 

convention centers, marketing, and roles and 

relationship of centers with city, country and 

government; human resources management 

considerations including staffing, training, working 

procedures, and roles of personnel working in the 

convention centers; and software related to design 

and operations of the convention centers 

 

818-312 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

   เพื่อเป็นรำงวัลและงำนกิจกรรมพเิศษ  

 Incentive Travel and Special  

  Event Management 

กำรเดินทำงส ำหรับพนักงำน หรือลูกค้ำบริษัทในลักษณะ

เป็นเครื่องมือของกำรเพิ่มยอดขำยของบริษัท กำรจัดกำร

กำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรขนส่ง กำรเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

กำรตลำด รูปแบบกำรเดินทำง กำรออกแบบโปรแกรม 

หลักกำรและควำมรู้ของกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรจัด

กิจกรรมพิเศษ และองค์ประกอบย่อย บทบำทกำรจัดกำร

ของบริษัทในแหล่งท่องเที่ยวและผู้ด ำเนินกำรภำคพื้นดิน

อื่น ๆ รวมทั้งลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำและ

บริษัทจัดกำรท่องเท่ียวเชิงรำงวัล  

Incentive travel of employee or customers as a tool to 

increase company’s sales; logistics management, 

transportation, destination selection, marketing, 

theme setting, program designing, the planning and 

design of special events and other elements; roles of 

destination management companies and other ground 

operators, and the relationship between clients and 

the incentive travel companies 

 

818-313 กำรประกอบอำหำรนำนำชำติ  3(2-3-4) 

 International Cuisine Production    

โครงสร้ำงและลักษณะของครัวประเภทต่ำง ๆ โภชนำกำร

เบื้องต้น ควำมรู้ เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในกำรประกอบ

อำหำร กำรเลือกซื้อและกำรเก็บรักษำ กำรชั่งตวงวัด ศัพท์

ที่ใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ควำมปลอดภัยและกำรสุขำภิบำล 



 

ชนิดและประเภทของอำหำร วิธีกำรเตรียมและประกอบ

อำหำรของชำติต่ำง ๆ ศิลปะกำรน ำเสนออำหำร รวมถึง

จิตส ำนึกในกำรบริกำรและทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน 

Kitchen structure and organization; basic nutrition; 

knowledge about ingredients, selection and storage; 

measurement; culinary terminology; utensils and 

equipment; safety, hygiene and sanitary; types and 

classification of food; preparation and cooking 

methods of international cuisines; food presentation 

and garnishment; service-mindedness and positive 

work attitude 

 

818-314 ควำมรู้เกี่ยวกับไวนแ์ละ  3(2-3-4) 

  สุนทรียภำพ    

  Wine Knowledge and Appreciation 

ไวน์และสุนทรียภำพ ประวัติศำสตร์ ไวน์ประเภท  ต่ำง ๆ 

องุ่น ชื่อและประเภทขององุ่น ปัจจัยที่มีต่อกำรผลิตองุ่น

หลำยสำยพันธ์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม กระบวนกำร

ผลิตไวน์ในภูมิภำคต่ำง ๆ กำรจัดท ำฉลำกไวน์ คุณภำพ

และกำรก ำหนดรำคำของไวน์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ กำร

ชิมไวน์ กำรจับคู่ไวน์และอำหำร ธุรกิจไวน์ กำรตลำดและ

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรจ ำหน่ำยไวน์ กำรจัดประเภท

ของไวน์ ไร่องุ่น กำรผลิตฟอร์ติฟำยไวน์ สปิริต และ       ลิ

เคียว รวมทั้งกำรจัดเก็บ 

Wine appreciation and history, types of wine, grapes, 

named and terms of the trades, key factors and global 

views on grape varieties, detailed history of wine 

styles, culture and wine production from different 

regions, labeling, quality and price of major wine 

producing countries, Wines testing and Food & 

Wines, business of Wine, marketing and distribution. 

Wine sales & service, classification fundamentals of 

wine, vineyard, principles of fortifies wine, spirit and 

liqueur production and storage 

 

818-315 อำหำรเรียกน้ ำย่อยและของหวำน3(2-3-5) 

 Appetizers and Desserts  

ลักษณะและประเภท ส่วนผสม กำรเตรียมของอำหำรเรียก

น้ ำย่อย และของหวำน เช่น     ออร์เดิฟ  คำนำเป้ ปำเต้ 

สลัด พำย ทำร์ต มูส ไอศกรีม รวมทั้งทักษะและ เทคนิคใน

กำรประกอบอำหำร กำรน ำเสนอ และตัวอย่ำงรำยกำร

อำหำร 

Characteristics, types, ingredients, preparations of 

appetizers and desserts such as hors d'oeuvre, 

canapes, pates, salads, pies, tarts, mousses, ice-

creams. Including cooking skills and techniques, 

presentation styles and menu examples  

 

818-316 สุขภำวะศึกษำ  3(3-0-6)  Wellness and Health Studies  

สุขภำวะแบบองค์รวม กำรดูแลสุขภำพกำยและจิต กำร

พัฒนำบุคลิกภำพ กำรสร้ำงเสริมวุฒิภำวะทำงอำรมณ์และ

สุนทรียำรมณ์ กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพ และกำรออก

ก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 

Holistic health; physical and mental health care; 

development of personality, emotional quotient and 

aesthetics; health behavior; and exercises for health  

 

818-401 ประเด็นร่วมสมัยใน  3(3-0-6) 

  อุตสำหกรรมบรกิำรและกำรท่องเที่ยว   

 Contemporary Issues in Hospitality and  

 Tourism Industry 



 

ประเด็นปัญหำที่มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำร

และกำรท่องเที่ยว กำรวิเครำะห์ปัญหำโดยใช้กลยุทธ์ที่

หลำกหลำยและแนวทำงพหุสำขำวิชำ กำรอภิปรำยและ

กำรตีควำมจำกแง่มุมที่ต่ำงกันที่เน้นหลักควำมคิดที่ส ำคัญ 

กำรตัดสินใจทำงกลยุทธ์ และกำรหำค ำตอบที่สร้ำงสรรค์ 

Issues affecting the hospitality and tourism industry, 

exploration of the issues utilizing various strategies 

and multi-disciplinary approach; discussion and 

interpretation of multiple perspectives with an 

emphasis on critical thinking, strategic decision-

making, and the formulation of innovative solutions 

 

818-403 กำรจัดกำรควำมเส่ียง   3(3-0-6) 

  และวิกฤตกำรณ์ส ำหรับ 

   อุตสำหกรรมบรกิำร   

 Risk and Crisis Management in  

  the Hospitality Industry 

แนวทำงด้ำนกฎหมำยและกลยุทธ์กำรจัดกำร หลักกำรและ

หลักปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงที่มีต่อควำมปลอดภัยของ

บุคคลและทรัพย์สินท่ีผู้ประกอบธรุกิจในอุตสำหกรรมกำร

บริกำรมักประสบ กำรวิเครำะห์หลักกำรประเมินควำม

เสี่ยงและกำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์ ควำมรับผิดชอบทำง

กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีผู้ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร  

Legal guidelines and managerial strategies, principles 

and operational procedures to minimize safety and 

security risks faced by hospitality business operators; 

examination of risk analysis and crisis management; 

legal liabilities held against service providers towards 

service consumers 

 

  

818-405  โครงกำรพัฒนำและกำรด ำเนิน 3(2-3-4) 

  งำนธุรกิจโรงแรม   

 Hotel Development and     

  Operations Projects 

กำรน ำควำมรู้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ รวมถึงกำร

วิเครำะห์เลือกสถำนที่ ควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด กำร

วำงแผนและออกแบบ กำรก ำหนดรำคำ กำรค ำนวณ

ต้นทุน กำรให้บริกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ไป

ประยุกต์ใช้ในด ำเนินงำนโครงกำรธุรกิจโรงแรม   

Application of theoretical and practical knowledge 

including site analysis, marketing feasibility, hotel 

business planning and design, pricing of the items, 

project costing, service, project operation appraisal, 

through a hotel business operations project 

 

818-407  โครงกำรพัฒนำและด ำเนิน  3(2-3-4) 

   กำรงำนธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่   

 Restaurant Development and  

  Operations Projects  

กำรน ำควำมรู้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ รวมถึงกำร

วิเครำะห์เลือกสถำนที่ ควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด กำร

วำงแผนและออกแบบรำยกำรอำหำรและเครื่องดื่ม กำร

ก ำหนดรำคำ กำรค ำนวณต้นทุน กำรให้บริกำร กำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ไปประยุกต์ใช้ในด ำเนินงำน

โครงกำรธุรกิจภัตตำคำร    

Application of theoretical and practical knowledge 

including site analysis, marketing feasibility, food and 

beverage menu planning and design, pricing of the 

items, project costing, service, project operation 

appraisal, through a restaurant business operations 

project  



 

818-408 โครงกำรพัฒนำและด ำเนิน  3 ( 2 -3 -4 ) 

   งำนกิจกรรมไมซ์ 

 MICE Development and   

  Operations Projects  

กำรประยุกต์ใช้หลักกำรและเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร

โครงงำนเพื่อวำงแผน บริหำรและประเมินโครงงำนที่

เกี่ยวข้องกับงำนประชุม กำรท่องเที่ยวเชิงรำงวัล กำร

สัมมนำ และกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ 

Application of project management techniques and 

concepts in planning, implementing and evaluating a 

MICE project 

  

818-409 กำรเงินระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 

 International Finance 

กำรวิเครำะห์ทฤษฎีกำรเงินรุ่นใหม่ และกำรประยุกต์ให้

เหมำะกับกำรเงินระหว่ำงประเทศรวมถึงตลำดกำรเงินใน

รูปแบบต่ำง ๆ และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

ตลำดระหว่ำงประเทศ 

Implementation of new monetary theories applicable 

in international finance, aspects of financial markets; 

and strategies of risk management in the 

international finance 

 

818-410 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 

 International Business 

หลักกำรด ำเนินงำนธุรกิจนำนำชำติในยุคโลกำภิวัตน์ 

ประเด็นส ำคัญที่น่ำสนใจในกำรท ำธุรกิจนำนำชำติในโลก

ปัจจุบัน ควำมแตกต่ำงของสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจใน

ระดับนำนำชำติ ประเด็นทำงวัฒนธรรม ทฤษฎีกำรค้ำและ

กำรลงทุน กำรจัดกำรทำงกำรเงินและกำรตลำดในกำรท ำ

ธุรกิจระดับนำนำชำติ กำรพัฒนำโซ่อุปทำนธุรกิจค้ำปลีก 

Fundamentals of international business in a dynamic 

global environment, key issues facing international 

business today, different dimensions of business 

environment in a global arena including culture 

dimensions, trade and investment theories, global 

financial management, global marketing and supply 

chain management 

 

818-411 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

  International Economics 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 

ทฤษฎีกำรค้ำและควำมช ำนำญระหว่ำงประเทศ อัตรำ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ดุลกำรค้ำและดุลกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ และตลำด

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

Basic concept in international economics, theory of 

international trade and specialization, international 

term of trade, international trade policy, balance of 

trade and balance of payments and foreign exchange 

market 

 

818-412  กำรจัดกำรและกำรด ำเนิน  3(3-0-6) 

  งำนสโมสร    

 Club Management and Operations 

หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรสโมสร รวมถึงกำร

จัดกำรสมำชิก กิจกรรมภำยในสโมสร กำรรักษำควำม

ปลอดภัย กำรบ ำรุงรักษำสถำนที่ ภำพรวมของกำรจัดกำร

ภำยใน บทบำท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสโมสร

ประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดและบริหำรสนำมฝึกซ้อม

กอล์ฟ 



 

Theories and practices in managing clubs including 

management of membership, activities, securities 

issues, property maintenance, the overview of club 

organization, roles and stakeholders of different types 

of club and the operations and management of golf 

driving range 

 

818-413 กำรจัดกำรอสังหำรมิทรัพย ์ 3(3-0-6) 

  ส ำหรับกำรบริกำร      

  Hospitality Real Estate  

  Management 

แนวคิดกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์  สินค้ำในธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์  ที่ดิน สิทธิและท ำเล กฎหมำยและ

ข้อบังคับส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กำรออกแบบเชิง

สถำปัตยกรรม รูปแบบกำรตกแต่งภำยใน ทฤษฎีด้ำน

กำรตลำดอสังหำริมทรัพย์ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำสและอุปสรรคส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กำร

วิเครำะห์อุปสงค์และอุปทำน กำรวิเครำะห์กำรลงทุน

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์  กำรประเมินรำคำ กลยุทธ์กำร

สื่อสำรกำรตลำด เทคนิคกำรขำยและกำรบริกำรหลังกำร

ขำย กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนขำย 

Real estate business and its concept, product of real 

estate business, land ownership and location, law and 

regulations for real estate business, architectural 

design for real estate, interior design, marketing for 

real estate business, SWOT analysis for real estate 

business, demand and supply analysis, business 

analysis for real estate, pricing technique, marketing 

communication strategy, salesmanship and after sales 

services, sales office operations and management 

 

 818-414 ควำมรู้เบื้องเบื้องต้นเกี่ยวกบั 3(3-0-6) 

  ธุรกิจเรือยอร์ช   

 Introduction to Yacht Business  

ประวัติของเรือยอร์ช ประเภทและสไตล์ของเรือยอร์ช 

ระบบกำรท ำงำนของเรือยอร์ช กำรออกแบบตกแต่ง กำร

ซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ ระบบควำมปลอดภัยส ำหรับเรือ

ยอร์ช กำรบริหำรลูกเรือและกำรคัดเลือก กำรสนับสนุน

กำรด ำเนินงำน กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิค กำรควบคุมทำง

กำรเงินและกำรให้บริกำร กำรสนับสนุนด้ำนกำรขนส่ง 

กำรรับรองมำตรฐำนและกำรปฎิบัติตำมข้อก ำหนด 

กำรตลำดส ำหรับเรือยอร์ช กำรบริหำร บัญชี  กำร

ประกันภัยและกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกฏหมำย   

Yacht and its history, types and style of yacht, yacht 

operation system, interior design, repair and 

maintenance, safety management for yacht, crew 

management and recruitment, operational supports, 

technical management and supports, financial control 

and services, logistical supports, certification and 

compliance, marketing for yacht, administration as 

well as accounting, insurance and legal supports. 

 

818-415 กำรจัดกำรธุรกิจสปำ  3(3-0-6) 

 Spa Business Management 

กำรริเริ่มกำรจัดตั้ง กำรด ำเนินงำนธุรกิจสปำ กฎหมำยและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบ ำบัดด้วยน้ ำ 

ของหอม และน้ ำมันหอม  องค์ประกอบของสุขภำพองค์

รวม กำรแพทย์ทำงเลือกประเภทต่ำง ๆ  ควำมรู้พื้นฐำน

ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรจัดสุขภำพกำยและสุขภำพจิต

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดกำรสปำ  รวมถึง

กลไกต่ำง ๆ ในกำรจัดสุขภำพองค์รวมในงำนสปำ 



 

The foundation of spa business operation; related 

laws and regulations; knowledge of water and 

aromatic oil treatments; integrated knowledge of 

alternative medicines; dimensions of holistic health; 

traditional Thai Medicine; domains of spa experience 

to enhance; rebalancing and restoring a natural state 

of well-being; mechanisms for maximizing quality of 

holistic health in spa operations 

 

818-501 กำรฝึกปฏิบัติงำน 1  6(0-36-0)  

 Practical Training I 

กำรท ำงำนระดับปฏิบัติกำรในแผนกครัว หรือ บำร์ หรือ 

แผนกกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มของโรงแรมหรือ

ภัตตำคำร หรืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรห้องพักใน

โรงแรม 

Working in the functional areas of kitchen or bar or 

food and beverage services in a hotel or a restaurant 

or in the functional area of room division in a hotel 

 

818-502 กำรฝึกปฏิบัติงำน 2  6(0-36-0)  

 Practical Training II 

กำรฝึกปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผู้จัดกำรฝึกหัดหรือเทียบเท่ำ 

หรืองำนที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกกำรฝึกปฏิบัติงำน 1 หรือ

สอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียน 

Working as a management trainee or equivalent 

position, or other position which is different from the 

previous practical training I or related to the 

program 

 

818-601   สหกิจศึกษำ   6(0-36-0)  

 Co-operative Studies  

กำรท ำงำนในฐำนะนักศึกษำฝึกหัดกำรบริหำรโรงแรม 

ระดับบริหำรหรือเทียบเท่ำหรือที่แตกต่ำงจำกหน้ำที่งำน

ของกำรฝึกปฏิบัติงำน 1 หรือสอดคล้องกับสำขำกลุ่ม

วิชำชีพเฉพำะเลือก  

Working as a management trainee of a hotel or in an 

equivalent position or in a different position from the 

position taken in the Practical training I or in the 

specialized areas  

 

818-602 โครงกำรแลกเปลี่ยนกบั  6(0-36-0)  

  สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ   

 Study Abroad Program 

ศึกษำในต่ำงประเทศเป็นเวลำ 1  ภำคกำรศึกษำใน

มหำวิทยำลัยคู่ควำมร่วมมือหรือได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 

Semester study abroad at one of the partner 

universities or by Faculty’s approval 


