
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรบริกำร 

 

ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

1) กลุ่มวิชำบังคับ 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำ 2((2)-0-4) 

 ที่ย่ังยืน  

  The King’s Philosophy and Sustainable  

 Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมาย

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์

พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า

ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล 

อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ ชุ มชน ในระดั บท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ

ระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the 

philosophy of sufficiency; work principles, 

understanding and development of the King’s philosophy 

and sustainable development; an analysis of application 

of the King’s philosophy in the area of interest including 

individual, business or community sectors in local and 

national level 

 

980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 

 (กำรท ำ CPR และ AED)  

 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล บทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ การประเมินสถานการณ์ การ

ป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ การ

ส าลัก อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉินใน

ผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก กรณี

ฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ

ควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ 

และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูกความร้อน 

ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอด

กู้ชีพ (CPR) ความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ การ

ช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก การใช้

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 

(AED) 

Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 

assessment, precautions; medical emergencies, breathing 

problems, choking, heart attack, diabetic emergency, 

stroke, seizure, bleeding from mouth; injury 

emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head, 

neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn, 

hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, 

mouth to mouth, equipment, AED 

 

980-023 ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2) 

 PSU Volunteer 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ 



 

เข้าถึง  พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก

สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ

ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge, emphasizing 

on the philosophy of sufficiency economy and apply to 

its principles of job, principles of understanding, 

accessibility and development for the benefit of society 

and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 

and public mind; team working within and/or across 

disciplines under the supervision of advisors 

 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทัน

ตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ

แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการทางาน การ

แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มี

ความหลากหลาย  

Consciousness and mindfulness; happiness; self-

awareness; social literacy; understanding and respecting 

diversity; communication and collaboration skills; 

creative problem-solving; living in diversity 

 

988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 

 Global Citizenship 

การมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก

สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปรับตัวสู่สังคมที่มี วัฒนธรรมอันหลากหลาย   ทั้งใน

ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

The roles and responsibilities as members of society; 

respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 

multicultural society, both locally and internationally 

 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 

001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 

  Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการ

เป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ   การวิเคราะห์

สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กล

ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความ

ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน

การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ

จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐ

เพื่อผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Introduction to new entrepreneur creation; 

entrepreneurship appraisal; business opportunity 

analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 

market survey and research; marketing strategy for new 

business; business marketing; marketing planning; 

production  management; accounting financial analysis; 

financial planning; business; investment funding sources; 

business networking; public sectors services and 

facilities; business ethics 

 

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 

988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 

  Earth System and Environment 

ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบัติภัยและ

ความเส่ียงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ



 

ผลกระทบที่ เกิดกับมนุษย์ มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย

ธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม วัฏจักรส่ิงแวดล้อม

กับการด ารงอยู่ของมนุษย์ มลภาวะส่ิงแวดล้อมและปัญหา

เนื่องจากมนุษย์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันกับ

การแก้ไข 

Geology of the earth and origin; Geological disaster and 

human risk; Climate changes and human impacts; 

Human with natural disasters; Ecosystem and 

Environment; Environmental cycle with human 

existence; Environmental pollution and problem from 

human; Environmental problem in daily and processes 

solve problem 

 

969-041 ฉลำดซื้อฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 

 Choose Wisely Live Well 

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ

อุ ป โภค  สินค้ าห รื อบริ ก า ร จ าก ธุ รกิ จ ต่ า ง  ๆ  กั บ

ชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อ

ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การพัฒนา

ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน นัยยะของธุรกิจที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน 

รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

Link and integration of product and service consumption 

from business providers and daily activities; relevance of 

business activities and daily life; the exploitation of 

business services to facilitate daily life; the development 

of business mindset to help organizing daily activities; 

the implications of business in daily life 

  

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 

 Digital Economy 

ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ

จัดการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ

การจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ

จัดการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ 

Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 

Management, Effective Study Skills, Financial 

Management Skills, Negotiation Skills, Stress 

Management, writing a Resume, Searching the Web 

 

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 

 Change your thoughts, Change your life 

ความส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ

ความคิดที่ส าคัญในการท างาน การพัฒนากระบวนการคิด 

เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ    การจัดล าดับความส าคัญ

ของงาน การจัดระบบงาน/การจัดล าดับงาน เครื่องมือที่ใช้

ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Importance of systematic thinking Systematic thinking 

framework Thinking process development System 

thinking techniques Task priority management Task 

scheduling and management Tools for systematic 

thinking Application of systematic thinking in real-life  

 

969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 

  CrOM Thinking: Creative and  

 Open Minded Thinking 

การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ

คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด

คร่อมกรอบที่ผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน

การคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้



 

สอดคล้องกับเหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน

อย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการ

บริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง

อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

Thinking under principles of reasons and logic Thinking 

under multidisciplinary of creativity Inspiration and 

motivation for creative thinking Mechanics and process 

for creative thinking in differences and your style 

Creative adaptation and problem solving in daily life 

Creative for changing and improvement yourself 

 

969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 

 Systematic Solving 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ

จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ

ตัด สินใจอย่ า ง เป็นระบบ การคิ ด ซับ ซ้อนอย่ างมี

วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 

Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 

management, Positive thinking, problem solving and 

decision making skills in a systematic way, critical 

thinking, emotional Intelligence 

 

969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 

  Growth Mindset 

การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและเรียนรู้

ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี

ตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของ

เหตุผลและหลักฐานประกอบ 

Exploring logically necessary truth and deductive 

validity; involving the practical study of logical 

reasoning; lesson and discussion on making critical 

arguments based on reasons and evidences; debates and 

workshops for argumentations; implications of being 

overcritical 

 

805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 

  Logical Thinking 

การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์

และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและ

วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้ง

การอ่านและเขียน 

Exploring logically necessary truth and deductive 

validity; methods of analyzing and evaluating arguments 

of all types using both formal and informal techniques;  

identifying fallacies and introducing elementary 

symbolic logic;  involving the practical study of logical 

reasoning;  assessing the logical coherence of what we 

read and write using critical thinking, deductive 

reasoning and decision-making theory 

  

988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 

  Thinking in Number 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์ การ

ประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้านต่าง ๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 

เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ย 

เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่

ท้าทาย การทดลองด้านคณิตศาสตร์ 

History of mathematics and mathematicians, relationship 

between numbers and natural phenomena; the 

application of mathematicians to other fields such as 

lottery, stock 

 

 



 

805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 

  Mathematics in Daily Life 

การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบื้องต้น และการ

ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 

ขาดทุน คอมมิชช่ัน ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ 

Percentage, ratio, basic statistics and their applications 

for everyday life. Financial mathematics such as profit, 

loss, commission, tax, interest, etc. 

 

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  

805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 ขั้นพื้นฐำน  

 English for Fundamental Listening and 

 Speaking 

เพิ่มพูนทักษะการฟังและการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวันและเชิง

วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา

ทักษะทางภาษาเพื่อการน ามาใช้ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of listening and speaking skills; 

development of effective communication in both daily 

life and academic settings; an interdisciplinary approach 

to (self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts 

 

 

805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 ขั้นพื้นฐำน   

  English for Fundamental Reading and 

 Writing 

เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ

ความเข้าใจบทความทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย การ

อ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการน ามาใช้ในเชิง

วิชาการ ฝึกการเขียนในระดับประโยค 

Reinforcement of reading and writing skills; 

development of understanding authentic, and basic 

academic texts; reading literature; an interdisciplinary 

approach to (self-) studying and language development; 

the application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at sentence 

level 

 

805-073 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 

 กำรพูดขั้นกลำง   

  English for Intermediate Listening  

 and Speaking 

พัฒนาทักษะการพูดการฟังระดับกลาง พัฒนา ทักษะการ

ส่ือสารระดับกลาง ทั้งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง

วิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา

ทักษะทางภาษา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking 

skills; intermediate-level development of effective 

communication in both daily life and academic settings; 

an interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

805-074 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 

 กำรเขียนขั้นกลำง   

  English for Intermediate Reading and  

 Writing 



 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาการท าความเข้าใจกับบทความ

ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อ

หน้า ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself with regards to academic issues; further 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at paragraph 

level; development of an autonomous process approach 

to writing 

 

805-075 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 

 กำรพูดขั้นสูง   

  English for Advanced Listening and  

 Speaking 

พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ ใน

เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะ

ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 

academic-level development of effective communication 

in both daily life and advanced settings; an 

interdisciplinary approach to (self-) studying and 

language development; the application of knowledge for 

enhanced learning in academic contexts 

 

 

805-076 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 

 กำรเขียนขั้นสูง   

 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ

คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความ

ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับ

เรียงความ การอ่านและการเขียนวิจัยเบื้องต้น ฝึกฝนและ

พัฒนากระบวนการเขียน 

Consolidation of exchanging ideas and expressing 

oneself related to scholarly concepts; increased 

development of understanding authentic, and academic 

texts; reading literature; an interdisciplinary approach to 

(self-)studying and language development; the 

application of knowledge for enhanced learning in 

academic contexts; writing skills targeted at essay level; 

introduction to reading and writing research; further 

development of an autonomous process approach to 

writing 

 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 

 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของ

งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย   หัตกรรมไทย 

วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 

of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 

handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 

performing arts 



 

810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 

  Thai Culture 

ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา

วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม

ไทย 

Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 

Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 

desserts 

 

969-091 แป้นพิมพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 

 Keyboard for Fun 

รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการพิมพ์

สัมผัส แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผัส การแข่งขันการพิมพ์

สัมผัส 

Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 

techniques; touch-typing practice; speed typing contest 

 

969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 

 E-Sport 

วิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของ

อี -สปอร์ ต  สถานการ ณ์ปั จ จุ บั นและแนวโน้ มใน

อุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขัน

อี-สปอร์ตต่าง ๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -

สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง 

Evolution of computer game and the development of e-

sport; current situations and trends in game industry; 

discussion on elements relevant in e-sport; discussion 

and debate on global e-sport tournaments; organizing e-

sport competitions; implications of playing game 

 

805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 

 Music Appreciation 

หลักความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ

ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ผ่านการฟัง

เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์ 

การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ

วัฒนธรรม 

Gaining knowledge of Thai, international, and folk 

music through various perspectives including history, 

politic, society, language, belief, regions, environment, 

and culture 

 

988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม 1((1)-0-2) 

 Camping 

องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจ

พื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก

แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม

ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า

อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการ

พักแรม 

Organizing components, planning, site survey, 

equipment and budgeting of camping; recreational 

activities and camping; types of camping i.e. urban, 

beach, conservation forest, and special purpose camping; 

environmental conservation and camping 

 

980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 

 Badminton 

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น

แบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 



 

Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing badminton to develop personal 

health 

980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 

 Brazilian Jiujitsu 

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบื้องต้น 

เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจและ

ร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเอง 

Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 

body control for Strength of mind and body; using 

martial arts to protect yourself 

 

980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 

 Muay Thai Boxing 

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ 

กติกา และความปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทยไช

ยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 

and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 

personal health 

 

980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 

 Volleyball 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาวอลเลย์บอล 

Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 

 

980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 

 Basketball 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาบาสเก็ตบอล 

Basic knowledge, rules; basketball skill practice 

980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 

 Tennis 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ

กีฬาเทนนิส 

Basic knowledge, rules; tennis skill practice 

 

980-091 ว่ำยน้ ำ 1((1)-0-2) 

 Swimming 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา

ว่ายน้ า 

Basic knowledge, rules, swimming skill practice 

  

980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 

 Aerobic 

ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ

เพลง และการฝึกปฏิบัติ 

Knowledge about aerobics, movement with music skill, 

and practice 

 

980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 

 Yoga 

ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 

safety, practicing yoga to develop personal health 

 

980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 

  Mixed Martial Arts 

การฝึกมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 

การยืดตัว ทักษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกันตัว 



 

Historical background, evolution of rules, regulations 

and safety, practicing Mixed martial Arts to develop 

personal health 

 

980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 

 Tai Chi 

ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก็กเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 

safety, practicing Tai Chi to develop personal health 

 

980-096 กำรด ำน้ ำ 1((1)-0-2) 

  Scuba Diving 

หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ

การด าน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการด า

น้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ าทั้ง

ในสระและในทะเล 

Principles, equipment and methods for diving; science 

for diving; planning, recording and problem solving in 

diving; sample and data collecting techniques; diving 

practice in both swimming pool and sea 

 

980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 

  Social Dance 

ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการ

ลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ   

Basic social dance skills and etiquette; social dance 

music; emphasis on practice 

 

988-092 กำรด ำน้ ำตื้น  1((1)-0-2) 

 Snorkeling 

หลักพื้นฐานการด าน้ าตื้น การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การ

ป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ

ด าน้ าตื้น การฝึกปฏิบัติการใต้น้ าทั้งในสระว่ายน้ าและ

นอกสถานที่ 

  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 

protection of danger and accident that might occur while 

snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and 

outside 

 

969-093 กำรเดิน-วิ่งเพื่อสุขภำพ  1((1)-0-2) 

 Walking and Jogging for Health  

 ประวัติ  และประโยชน์ของการเดิน -ว่ิง เพื่อ

สุขภาพ ทักษะเบื้องต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

และความปลอดภัยในการเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ 

    History and benefits of walking and running for 

health, basic skills of walking and jogging, enhancing 

physical fitness through walking and jogging, keeping 

and maintaining equipment, and safety in walking and 

jogging for health 

 

2) กลุ่มวิชำเลือก 

980-001 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ 2((2)-0-4) 

 ภัยพิบัติ  

  Disaster Preparedness 

ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบ

ของกิจกรรมของมนุษย์กับความรุนแรงของภัยพิบัติ ความ

จ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ วงจรการลด

ความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความสามารถของชุมชนในการมี

ส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัติ      การตอบรับภัยพิบัติ การบูรณะหลังภัย

พิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความ



 

พร้อม ระดับบุคคล ระดับครอบครัว  ระดั บชุมชน 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Various types of disasters, causes of disasters, 

anthropogenic effects on disasters’ severity; the 

importance of disaster risk reduction, disaster risk 

reduction cycle, community’s roles in disaster risk 

reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 

disaster response, disaster recovery; preparedness, 

different levels of preparedness, individual level, family 

level, community level, national level, international level 

 

810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 

 Guiding Statistics 

หลักการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล

ในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่า

เพื่อการตัดสินใจ 

Fundamental statistical methodologies for problem 

solving and decision making in real-life application; data 

gathering, graphically organized data; probability and 

estimation methods for decision making 

 

810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 

  Social Psychology 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา

ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่าง ๆ การจัดระเบียบ

สังคม ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรมของ

มนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ 

สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ 

The examination of human social systems and behavior 

with an emphasis on cultures, societies, social orders, 

basic human needs, human behavior regarding 

reinforcement, learning, perception, motivation, 

intelligence and ability to adapt to changing 

circumstances 

 

810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 

  Thai History and Society 

การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย วิวัฒนาการทางการเมือง 

การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 

Classifications of Thai era; evolution 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 

 

810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 

  Young Investor 

เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม 

ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน

ความมั่งคั่งส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน

และความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ส าหรับหน้าที่ทางครอบครัวและสังคม 

Money and happiness; income and saving planning; 

impacts on financial planning to desired lifestyle; 

personal wealth planning; types of financial investment 

and potential risks; expense management for family and 

social responsibilities 



 

988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 

 Wisdom of Living 

การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ

ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 

การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking, life administration and management in 

accordance with changes in Thai and global society; 

mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 

of living, public mind and environmental conservation, 

living happily based on morality, ethics and sufficiency 

economy 

 

988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์  2((2)-0-4) 

  Contemporary Scientific Innovation 

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับชีวิตประจ า วันทางด้าน

การเกษตร พลังงาน ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบน

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การบูรณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิด

สร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้

ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 

Scientific basis of discovery, invention and innovation, 

emphasizing on knowledge integration, case study 

analysis, creative thinking, problem solving and 

intellectual property awareness 

 

988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 

  Science and the Sea 

สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ ง  คลื่นลมทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล  การ

เ ป ลี่ ย น แปล งสภาพ ภูมิ อ า ก า ศ  ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง

ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร 

ทะเลกรด 

Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 

Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 

Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 

Circulation; Ocean Acidification 

  

988-004 โภชนำกำรและพิษวิทยำ  2((2)-0-4) 

 Nutritional and Toxicology 

ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพ ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ช่ัน และเส้นทาง

การเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา และการ

ประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร    

การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการ

สัมผัสกับสารเคมี 

A foundation of nutritional knowledge to develop a 

sustainable pattern of healthy eating; overview of 

digestion, function, and metabolism pathways of 

nutrients; the principles of toxicology and their 

applications in evaluating the safety of foods; evaluation 

of human exposure to chemicals, and qualitative and 

quantitative health risk assessment 

 

805-001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรออกเสียง 2((2)-0-4) 

  English for Pronunciation 

เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่าน

ออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออก

เสียงสระภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ และ

พยัญชนะควบกล้ า 



 

Enhancing speech with correct pronunciation; reading 

aloud and memorizing written speeches; emphasizing 

English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 

  

805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 

 สร้ำงสรรค ์  

  English for Creative Writing 

ประเมินกระบวนการและเทคนิควิ ธีการ เขี ยนเ ชิง

สร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ

อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึง

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์

จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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 

 

805-005 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 

  English for Presentation 

ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ

น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 

Theories and general characteristics of English for 

presentation; practice in academic and general 

presentations; learning how to make points and answer 

questions in presentations 

 

805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 

  English for Job Application 

ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน 

อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนจดหมาย

สมัครงานและประวัติส่วนตัว     การฝึกงานการสัมภาษณ์

การขยายค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสมัครงาน 

Practicing English communicative skills relating to job 

applications, reading job openings from various sources, 

writing application letters and résumés, practicing job 

interviews, enlarging vocabulary, and expressions used 

in job application 

 

805-007 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอและ 2((2)-0-4) 

 กำรอภิปรำย  

  English for Presentation and Discussion 

ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ

อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ

ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 

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 

 

805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 

  Searching and Referencing 

ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่

น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน

วรรณกรรม การอ้างอิง และบรรณานุกรม 

Discovering and reading literature reviews, opinion 

papers, and research articles; composing a literature 

review to support a position; using scholarly writing 

techniques and citations following APA formatting and 

referencing 

  

969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 



 

  Lifelong Learning 

ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบื้องต้น แบบจ าลองการสร้างมูลค่า 

แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของ

เศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมือง 

Basic theory in digital economy, Value creation model, 

Digital Business model, Market regulation, Digital 

economics in context, How digital economy influences 

societies and environment, City Development 

 

988-005 ชีวิตท่ีสันติ 2((2)-0-4) 

 Peaceful Life 

หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา 

Principle and procedures of community participation in 

conflict problems; analysis of social, political, cultural 

and environmental factors in the communities that affect 

levels of community participation; appropriate 

technologies; good governances and environmental 

management; case studies 

 

988-006 ชุมชนพอเพียง 2((2)-0-4) 

 Sufficient Communities 

แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา

โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใช้ในด้านต่าง ๆ 

Concept and theory of sustainable development; case 

study of Royal Initiative Project; deployment in various 

areas 

 

 805-009 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร   2((2)-0-4) 

 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ

เขียนเรียงความ การเขียนวิจัยเบื้องต้น วิธีการอ้างอิงและ

การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปลี่ยนและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Consolidating of academic reading and writing; essay 

writing; an introduction to writing research papers with 

citations and references; paraphrasing, exchanging and 

expressing ideas related to academic issues 

 

805-010  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 

 English for Tourism 

ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

Particular characteristics and topics related to tourism, 

explaining and giving information about tourism 

 

 

805-012 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 

 ทำงกำรสื่อสำร   

 English for Effective Communication 

   การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน

ระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่

ประชุมชน 

   Effective communication in both interpersonal and 

professional situations; communications in international 

settings; giving impromptu responses and public 

speaking 

 



 

805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 

 English through Films 

การพัฒนาความคิดเ ชิง วิพากษ์จากภาพยนตร์  การ

เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน

บทวิจารณ์  

Developing critical thinking through films; discussing 

intercultural differences; analyzing characters; reading 

and writing film reviews 

 

ข. หมวดวิชำเฉพำะ 

801-101 หลักกำรตลำด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing   

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคิดและเครื่องมือการตลาด 

การจ าแนกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ ซ้ือในตลาด

ประเภทต่าง ๆ 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 

 

801-102 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 

 

801-103  เศรษฐศำสตร์จุลภำค   3(3-0-6) 

 Microeconomics 

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึง

พอใจของผู้บริโภค การเลือก บริโภคภายใต้ข้อจ ากัดของ

งบประมาณ ที่มาของเส้นอุปสงค์ ตัวแปรที่ก าหนดอุปสงค์

และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ คาความยืดหยุ่นของอุป

สงค์ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ที่มาของเส้น

อุปทาน ค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน ตัวแปรที่ก าหนด

อุปทานและการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทาน ดุลยภาพ

ของตลาด โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์  

Basic consumer behavior theory, consumer satisfaction, 

consumer choice under budget constraint; origin of 

demand curve, variables determining demand curve and 

its change, demand elasticity, production and production   cost theories; origin of supply curve, variables determining supply curve and its change, supply elasticity; market equilibrium; structure of perfect competitive market  

 

801-104 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร  3(3-0-6) 

 Managerial Accounting 

รายวิชาบังคับก่อน: 801-102 หลักการบัญชี 

Prerequisite: 801-102 Principles of Accounting  

แนวคิด หลักการ และการประยุกต์การบัญชีเพื่อการ

วางแผนและการควบคุมธุรกิจขององค์กรจากมุมมองของ

ผู้บริหาร การน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การวิเคราะห์รายงาน

การเงิน การจัดท างบประมาณ งบประมาณลงทุน การ

วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร พฤติกรรมต้นทุนและการ

จ าแนก การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร รวมถึง

การวิเคราะห์งบการเงิน  



 

Principles, concepts, and application of accounting 

principle in the planning and control of business 

organizations from a management perspective; use of 

accounting and financial information for planning, 

monitoring and making decision; financial statement 

analysis, budgetary process investment budget, and 

related performance evaluation techniques; cost-volume-

profit analysis, and cost behavior and classification; 

financial statement analysis    

 

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 

 

801-204 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  3(3-0-6) Human Resources Management                   

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่ใช้ส าหรับการจัดการบุคลากร 

โครงสร้างและการด าเนินงานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

การจ้างงาน วินัยพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน การ

วิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Theories and practices in personnel management; 

organization and operations of human resources 

department; hiring; discipline; compensation; job 

analysis; performance appraisal 

 

801-205  สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 

 Business Statistics 

รายวิชาบังคับก่อน: 812-201 สถิติและซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

Prerequisite: 812-201 Basic Statistics and Software  

วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาทาง

ธุรกิจและการตัดสินใจภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน 

เนื้อหาวิชาครอบคลุมกระบวนการและวิธีการทางสถิติ

ต่างๆ อันได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติพรรณนา การ

ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานแบบต่าง ๆ และการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย โดยเน้นการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์กับ

ข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง 

Statistical concept methodologies, used in business 

analysis and making decision under volatile 

circumstances; probability theories; descriptive statistic; 

estimation techniques; hypothesis testing; regression 

analysis, with the solid application of statistic and 

spreadsheet software   

 

801-206  เศรษฐศำสตร์มหภำค   3(3-0-6) 

 Macroeconomics 

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ประกอบด้วยรายได้ประชาชาติ 

การบริโภค การออม การลงทุน รายจ่ายของรัฐบาล การค้า

ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติ 

การเงิน การธนาคาร อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อ 

และเงินฝืด  

General macroeconomics principles consisting of 

national income, consumption, saving, investment, 

government expenditure, international trade, changes of 

national income level, money and banking, demand and 

supply of money, inflation and deflation  

 



 

801-207  กฎหมำยธุรกิจ   3(3-0-6) 

 Business Law  

หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศ

สัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย

ภาษีอากร  

Introduction to the legal environment of business and 

understanding of the principle of public law and civil 

law; the laws and principle of business control; related 

business regulations and business practices, for instance, 

intellectual law, e-commerce law, labor law and taxation  

 

801-208 นวัตกรรมกระบวนกำร  3(3-0-6) 

 ส ำหรับภำคบริกำร    

 Process Innovation for Service  

 Sector  

การน าทฤษฎี ข้อมูลสถิติและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มา

ใช้ในการบริหารขั้นตอนการให้บริการของธุรกิจภาค

บริการและตัดสินใจแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

ธุรกิจในภาคบริการ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ระบบ

การด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบและ

พัฒนาระบบ การเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการ  

 Implementation of theory, statistical data 

and mathematical tools for problem solving and decision 

making in service sector; application of innovation to 

problem solving or efficiency enhancement for business 

in service sector; analysis for decision making; operation 

systems, forecasting techniques, systems design and 

development, productivity improvement in process 

 

801-209  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 อย่ำงย่ังยืน    

Sustainable Environmental Management  

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบและสัมพันธ์กับหน่วย

ธุรกิจ การวางแผนและการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก 

จรรยาบรรณขององค์กรต่อการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การ

จัดการส่ิงแวดล้อมที่ค านึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการธุรกิจทั้งภาค

บริการและภาคการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

The interaction between environmental factors and 

business facilities planning and development; 

organizational ethics in environmental preservation; 

sustainable environmental management with economical, 

social and cultural environmental considerations in both 

manufacturing and service sectors  

 

801-210 เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 3(2-3-4) 

 ธุรกิจภำคบริกำร    

Information Technology for Business in 

Service Sector 

เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

บทบาทของระบบสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาทาง

ธุรกิจในภาคบริการ ความปลอดภัยของสารสนเทศ การ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับธุรกิจภาคบริการ ประเด็นปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ

ธุรกิจในภาคบริการ  

Information technology in a business environment; the 

role of information systems in solving business problems 

in the service sector; information security; electronics 

commerce; computer ethics; applications of software for 



 

businesses in the service sector; current issues related to 

the impact of business information technology in the 

service sector  

 

801-211 หลักธรรมำภบิำลและ  3(3-0-6)

ควำมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคม   

 Corporate Governance and Social  

 Responsibility of Business 

ความสัมพันธ์ ผลกระทบ และความรับผิดชอบขององค์กร

ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ฝ่าย

บริหารแรงงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ิงแวดล้อมและ

สังคมส่วนรวม โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นบทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อ

เป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ ส่ิงแวดล้อม

และสังคมด้วยการให้ความเป็นธรรมและการมีส่ วน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกการก ากับดูแลกิจการ

ในมุมกว้าง ไปจนถึงการผสานความรับผิดชอบให้อยู่ใน

ทุกภาคส่วนของการด าเนินกิจการและพัฒนาสู่กลยุทธ์การ

แข่งขันทางธุรกิจ  

Relationship, impact, and responsibility of business 

organizations towards their stakeholders, including 

investors, management, labor, suppliers, customers, 

consumers, communities, government, civil sector, 

environment, and society at large; the role, duty, and 

accountability of the board and management on 

sustainability of business, environment and society 

through fairness and stakeholder engagement from 

establishing a broader scope of corporate governance 

mechanisms, embedding responsibility in core business 

practice, to integrating responsibility in the development 

of competitive strategy 

801-212 กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์   3(3-0-6) 

Customer Relationship Management 

แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้าตาม

ลักษณะสินค้าและบริการ ประเด็นที่เกี่ยวกับส่วนประ

สมการบริการ การก าหนดนโยบาย การจัดการการ

ให้บริการลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและการ

ประเมินผล การเก็บรวบรวมสารสนเทศของลูกค้า การ

ส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า การ

จัดการข้อร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไข เทคนิคการ

เจรจากับลูกค้าที่มีปัญหา การเผยแพร่สารสนเทศและการ

รักษาลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า

สัมพันธ ์ 

The concept of customer services; analysis of problems 

and issues related to the service mix, service-level 

decision, formulation of service policies, customer 

service management, development of customer service 

staff, training, and evaluation; discussion of customer 

information, customer surveys and suggestions, handling 

of complaints and adjustments; techniques for dealing 

with difficult and dissatisfied customers, dissemination 

of information, maintenance, technical service, and the 

development of customer relationship management 

system  

 

801-301 กำรเงินธุรกิจและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

 ทำงกำรเงิน   

Business Finance and Financial 

Technology   

ปัญหาการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ทางการเงิน การ

จัดสรรเงินทุน ค่าของทุนและโครงสร้างการเงิน ระบบ

สารสนเทศทางการเงิน โครงสร้างการเงิน การก าหนด

นโยบายทางการ เงินของบริษัทและการวิ เคราะห์



 

ส่ิงแวดล้อมทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงินที่ใช้ในการ

ช าระค่าสินค้าและบริการ   

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; 

financial technology in payment and reimbursement 

system  

 

801-307  ควำมเป็นผู้น ำ 3(3-0-6) 

 Leadership 

รายวิชาบังคับก่อน: 801-204 การจัดการทรัพยากรมนษุย ์

Prerequisite: 801-204 Human Resources Management  

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 

 

801-309 โครงงำนนวัตกรรมส ำหรับ  3(3-0-6) 

 ภำคบริกำร 

 Innovation Project for Service  

 Sector   

การสร้างสรรค์และคัดกรองความคิดใหม่ กระบวนการ

จัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม ขั้นตอน

การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมหรือแปลงนวัตกรรมในภาค

บริการเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ใช้

นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในการให้บริการ ตลอดจน

การวางแผนและการด าเนินการตามแผน การก าหนดแผน

ฉุกเฉิน รวมถึงติดตามโครงการและการประเมินผล

โครงการ  

Creating and refining new ideas; administration process 

to stipulate innovation from creativity, value added 

procedure or how to transform innovation to business 

enterprise in service sector; project planning and 

implementation; defining contingency plan, monitoring 

and evaluating the project  

 



 

801-310  กำรจัดกำรต้นทุนและรำยได้  3(3-0-6) 

 ส ำหรับธุรกิจภำคบริกำร    

 Cost and Revenue Management  

 for Business in Service Sector 

ทฤษฎีและแนวความคิดของระบบสารสนเทศทางบัญชี

และการเงินที่ใช้ในภาคบริการ กลยุทธ์ส าหรับการจัดการ

รายได้และการควบคุมต้นทุนในภาคบริการ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์รายได้และต้นทุน

ส าหรับธุรกิจภาคบริการ การประยุกต์ใช้ระบบการช าระ

เงินออนไลน์ส าหรับธุรกิจภาคบริการ และคุณลักษณะที่

แตกต่างกันของรายได้และต้นทุนที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์

และบริการของธุรกิจภาคบริการ  

Theories and concepts in accounting and finance 

information systems with emphasis on application in the 

service sector, revenue management and cost control 

strategies for service operators; the application of online 

payment systems toward business enterprises in the 

service sector; different characteristics of revenue and 

cost and their relationship to products and services of 

businesses in the service sector 

 

801-311  กำรตลำดส ำหรับกำรบริกำร  3(3-0-6) 

 ในยุคดิจิตอล    

 Marketing for Service in  

 Digital Age  

การประยุกต์หลักคิดและหลักปฏิบัติทางการตลาดที่

จ าเป็นต่อธุรกิจภาคบริการ  การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทาง

การตลาด โอกาส ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และกล

ยุทธ์ส าหรับการจัดการการตลาดของธุรกิจภาคบริการ การ

วางแผนและการด าเนินการทางการตลาดในส่ือออนไลน์

ส าหรับธุรกิจภาคบริการ  

Application of marketing principles and practices for 

special needs of the service sector; analysis of marketing 

environments, opportunities, the marketing mix (7Ps) 

and strategies particular to managing marketing 

functions in the service sector; planning and 

implementing marketing plans for businesses in the 

service sector through online platforms  

 

801-312  กำรวิจัยทำงธุรกิจ   3(3-0-6) 

 Business Research 

รายวิชาบังคับก่อน: 801-205 สถิติธุรกิจ 

Prerequisite: 801-205 Business Statistics   

ความเข้าใจและการยอมรับคุณค่าและเทคนิคการวิจัยที่

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

ความสามารถของการรับรู้และการวิจารณ์วิธีการวิจัยใน

ปัจจุบัน การพัฒนาและการท างานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิง

ปริมาณ การวิเคราะห์และการก าหนดปัญหา ขอบเขตการ

วิจัย การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลโดยใช้หลักสถิติ 

การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจัยส าหรับ

ธุรกิจภาคบริการในอนาคต  

Understanding and recognition of values and techniques 

of research necessary for effective decision-making; 

ability to recognize and objectively criticize existing 

research methodologies; developing and conducting 

either qualitative or quantitative research including 

problem identification and definition, scope of study, 

research design, sampling, data collection, data analysis 

using statistical analysis, discussion of findings, 

recommendation for further research in the service sector  

 

 



 

801-313 กลยุทธ์กำรสื่อสำรและ  3(3-0-6) 

 เจรจำต่อรอง    

 Communication and Negotiation  

 Strategy 

ทฤษฎีเกม ลักษณะทั่วไปและความส าคัญของการส่ือสาร

และการเจรจา กระบวนการส่ือสารและการเจรจาทาง

ธุรกิจ รูปแบบของการเจรจาทั้งการเจรจาโดยตรง หรือการ

เจรจาโดยใช้คนกลางและการบริหารการประชาสัมพันธ์

ขององค์กร  

Game theory, general characteristics and the importance 

of communication and negotiation; the communication 

and negotiation process; format of negotiation through 

both direct and indirect negotiation; public relation 

management  

                                 

801-405 กำรจัดกำรกลยุทธ์  3(3-0-6) 

 Strategic Management                             

กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการประเมิน
สภาพแวดล้อม การก าหนด      กลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ใช้งาน และการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใน
ระดับบรรษัท ธุรกิจและหน้าที่ งาน การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ซ่ึงเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนาและการน ากลยุทธ์ของบริษัท
ไปใช้งาน 
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-
environmental and micro-environmental influences on 
businesses as the key issues in development and 
implementation of company strategies  
 

801-410  นวัตกรรมกำรบริกำรและ  3(3-0-6) 

 กำรพัฒนำธุรกิจใหม่    

 Service Innovation and  

 Development of New Ventures 

รายวิชาบังคับก่อน: 801-309 โครงงานนวัตกรรมส าหรับ

ภาคบริการ  

Prerequisite: 801-309 Innovation Project for Service 

Sector   

ขั้นตอนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 

อาทิ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

หรือนวัตกรรมทางกระบวนการการให้บริการ ประเด็น

ส าคัญทางการเงินในวงจรของธุรกิจรวมถึงการก่อตั้ง การ

จัดการการปิดกิจการ หรือการขายกิจการซ่ึงเป็นทางออก

เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยจะเน้นศึกษาถึงการ

ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุนและการ

ประเมินมูลค่า ความท้าทายที่ผู้ประกอบการขนาดย่อม

เผชิญ ทักษะการจัดการที่จ าเป็นต่อธุรกิจขนาดย่อม        

ปัจจัยความส าเร็จส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 

Business opportunity searching process, for instance, 

opportunities derived from product or process 

innovation, financial issues encountered in a business's 

lifecycle, including setting up, managing, closing or 

selling the business for a successful exit; financial issues 

including investment, working capital, sources of funds, 

and valuation challenges faced by small business 

entrepreneurs; managerial skills required for managing 

small business enterprises; critical success factors of 

small business entrepreneurs 

 

801-411  กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

 Cross Cultural Management 



 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการบริหารงานที่

แตกต่างข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยก าหนดวัฒนธรรม ปรัชญา

วัฒนธรรม ระบบค่ านิ ยมและสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลต่อวิธีการจัดการ บุคคล วิชาชีพ และ

องค์การในการจัดการข้ามวัฒนธรรม ความหมายและ

ความเป็นมาของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม หลักการ

ส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในชุมชนผ่านความรู้ความ

เข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เ ช้ือชาติ 

รูปแบบของวัฒนธรรมภาษา ยุทธวิธีในการส่ือสาร การจัด

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน

น าไปสู่การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

Concepts of different management styles across cultures; 

determinants of culture; cultural philosophy; value 

systems and cultural contexts which underpin different 

approaches to management, personal, professional, and 

organization issues in managing across cultures; practical 

aspects of cross-cultural management; 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  

 

801-412  กำรตลำดระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 

 International Marketing 

ความส าคัญและสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่าง

ประเทศ บทบาทและนโยบาย  ของรัฐ การพิจารณาเลือก

สินค้าและตลาดส าหรับการส่งออกหรือการลงทุนระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนการพิจารณาตลาดภายในประเทศ

ส าหรับการน าเข้าสินค้า การจัดการผลิตภัณฑ์และการ

ขนส่งเพื่อการส่งออกและน าเข้า การก าหนดราคาสินค้า

และบริการทั้ ง ในตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ การเลือกตัวแทนจ าหน่าย การส่งเสริมการ

วางแผนและควบคุม ปัญหาและอุปสรรคในการตลาด

ระหว่างประเทศ  

The importance and environment of international 

marketing; roles and policies of government; product 

selection for export/import or foreign direct investment; 

domestic markets selection for import; foreign market 

selection for export; product management and logistics 

for export and import; defining price for inbound and 

outbound products and services; distribution channel 

selection and promotion strategy; problems and current 

issues in international marketing  

 

801-413  กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  3(3-0-6) 

 ส ำหรับภำคบริกำร    

 Supply-Chain Management for  

 Service Sector 

แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโซ่อุปทานเพื่อ

สร้ างมูลค่า เพิ่มให้กับ สินค้ าและบริการของธุรกิจ 

ตลอดจนการน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการแข่งขันของธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการจัดกระบวนการ

ผลิตและกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

The theoretical framework and tools employed in supply 

chain management to raise business value; application of 

theory to increase business competitiveness in response 

to changing consumers’ demand and production and 

servicing process with the objective of meeting 

customers’ utmost expectations in the most effective way 

 



 

801-414  กำรบริหำรตรำสินค้ำ  3(3-0-6) 

 Brand Management 

นโยบายและกลยุทธ์การจัดการตราสินค้า การวิเคราะห์

ผู้บริโภค การวิเคราะห์คู่แข่งขัน กระบวนการสร้างตรา

สินค้า การออกแบบตราสินค้า การขยายตราสินค้า การ

จัดการประสาทสัมผัสเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างตรา

สินค้าระดับโลก การด ารงตราสินค้าให้คงอยู่ตลอดไป 

ความล้มเหลวและการแก้ไขความล้มเหลวของตราสินค้า 

การส่ือสารตราสินค้า การควบคุมและประเมินผลตรา

สินค้า  

Policy and strategy of brand management; consumer 

preference analysis; competitors analysis; brand creation; 

brand design; brand expansion; brand reception; global 

brand creation; brand sustainability; brand failure and 

revival; brand communications; brand supervision and 

evaluation   

 

801-415 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 3(3-0-6) 

 Corporate Risk Management 

แนวทางด้านกฎหมายและกลยุทธ์การจัดการ หลักการและ

หลักปฏิบัติในการลดความเส่ียงที่มีต่อความปลอดภัยของ

บุคคลและทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคบริการมัก

ประสบการวิเคราะห์หลักการประเมินความเส่ียงและการ

จัดการวิกฤตการณ์ ความรับผิดชอบทางกฎหมายต่างๆ 

ของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ  

Legal guidelines and managerial strategies; principles 

and operational procedures to minimize operational and 

security risks faced by service  business operators; 

examination of risk analysis and crisis management; 

legal liabilities held against service providers towards 

consumers 

 

801-501 กำรฝึกปฏบิัติงำน   6(0-36-0)  

 Practical Training  

การท างานระดับปฏิบัติการในแผนกที่ให้บริการลูกค้า 

หรือแผนกสนับสนุนการให้บริการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ 

Working in the functional areas of service production 

departments, supporting departments or in the 

management related departments   

 

801-601   สหกิจศึกษำ  6(0-36-0)  

 Co-operative Studies  

การท างานในฐานะนักศึกษาฝึกหัดในสาขาบริหารธุรกิจ 

ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า  หรือ

สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

Working as a B.B.A. management trainee, operational 
trainee or in an equivalent position or complying with 
the selected specialization areas  
 

801-602 โครงกำรแลกเปลี่ยน 6(0-36-0) 

 กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 1   

 Study Abroad Program 1  

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1  ภาคการศึ กษาใน

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือหรือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

One semester study abroad program at one of the partner 
universities or by Faculty’s approval  
 
801-603 โครงกำรแลกเปลี่ยน 6(0-36-0) 

 กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 2   

 Study Abroad Program 2 



 

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1  ภาคการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือหรือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

One semester study abroad program at one of the partner 
universities or by Faculty’s approval 
 
802-104 กำรพัฒนำบุคลิกภำพและ  2(1-2-1) 

 กำรแต่งกำย 

 Personality Development and  

 Grooming 

พัฒนาความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบริการโดย

การเรียนรู้การแสดงออกทางภาษากายที่เป็นสากล การ

สร้างความมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจ 

การแต่งกายที่เป็นทางการและถูกกาลเทศะ รวมไปถึงการ

แต่งกายการที่เสริมบุคลิคภาพ                   

Development of 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 

 

803-201 เทนนิส    1(0-2-1) 

 Tennis     

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นเทนนิส  การฝึกทักษะการเล่นเทนนิส 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

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    

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพื่อส่งเสริม

สุขภาพพลานามัย 

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      

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ   การฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules; regulations 

and safety; developing and increasing personal health by 

practicing golf 

 

803-204 โยคะ    1(0-2-1) 

 Yoga  

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นโยคะ   การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

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  

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก๊ก เพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 



 

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  

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น

แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

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    

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการชกมวยไทย การฝึกทักษะการชกมวยไทย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

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  

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ

ปลอดภัยในการว่ายน้ า การฝึกทักษะการว่ายน้ าเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules, regulations 

and safety of Swimming; developing swimming skills to 

promote personal health by practices 

 

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

 ทักษะชีวิต 

 Professionalism and Life Skills 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ

จัดการทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตการพัฒนาบุคลิกภาพ การ

แก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม การคิด

ซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ    ความฉลาดทางอารมณ์และ

สติปัญญา 

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    

ศึกษาวัฒนธรรมส าคัญที่มีอิทธิพลของอาเซียน ความ

หลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 

สั ง คม  เ ท คโนโลยี แ ละกฎหมา ย  แน ว โน้ มด้ า น

ความสัมพันธ์อาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

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 าเนิดของชนชาติไทย พัฒนาการของสังคมและ

วัฒนธรรมชุมชนไปสู่ความเป็นรัฐ อาณาจักรโบราณของ

ไทย การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ไทย

ในบริบทของประวัติศาสตร์โลก วิวัฒนาการทางการเมือง 

การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  

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    

ศึกษาวัฒนธรรมส าคัญที่มีอิทธิพลของเอเชีย จีน อินเดีย 

ความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและกฎหมาย แนวโน้มด้าน

ความ สัมพัน ธ์ ในทวีป เอ เ ชี ย  ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อการ

เปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

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                                                                            

ความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีทางปรัชญาที่ส าคัญ อภิปรัชญา 

จริยศาสตร์  สุนทรียศาสตร์  การคิดเ ชิ งตรรกะ การ

เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิถีชีวิต 

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 อำรยธรรมเอเชีย  3(3-0-6) 

 ตะวันออกเฉียงใต้ 

 Southeast Asian Civilization                                   

ศึกษาความ เป็นมาและพัฒนาการของ สังคมและ

วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหลง่

อารยะธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ ่

การสะท้อนความคิดเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของ

สังคมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในด้านลัทธิ ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี การศึกษา 

สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง 

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         



 

ศึกษาปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่างๆ ที่มี

อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต เรียนรู้เรื่อง

การใช้ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ าวันของ

ไทย และวิธีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา การเปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยในอดีตและปัจจุบัน 

รวมทั้ งแนวโน้มในอนาคต อภิปรายวิ ธีการรักษา

วัฒนธรรม และการประยุกต์ ใ ช้ ภูมิปัญญาไทยใน

ชีวิตประจ าวันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

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 

การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศ

ไทยด้านภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 

การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยและ

ชุมชนอืน่ๆ 

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    

ความรู้เชิงลึกในระบบกฎหมายของไทย และการศึกษาผล

ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ต่อประชาชน  

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 าเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก ตั้งแต่ยุคหิน ยุค

กลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม

จนถึงปัจจุบันตลอดจนความสัมพันธ์ของอารยธรรม

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ปัญหาการผสมผสานอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกใน

ปัจจุบัน 

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    

ความหมายและขอบข่ายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

การจ าแนกประเภทต่างๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะ

แขนงต่ า งๆ  ของ ไทย  ทั ศนศิ ลป์  ประติ ม ากรรม 

สถาปัตยกรรมไทย หัตถกรรมไทย วรรณคดีไทย 

นาฏศิลป์และดนตรีไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย 

อาหารและขนมไทย  

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  

ความหมายและขอบข่ ายของภูมิปัญญาไทย  ที่ ม า 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ แล ะป ร ะ เ ภท ข อ ง ภู มิ ปั ญญ า ไท ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับปัจจัยส่ี ที่อยู่อาศัย 

เครื่องแต่งกาย สมุนไพรและอาหารไทย ยารักษาโรค การ

ประกอบอาชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

คุณค่า การอนุรักษ์ การส่งเสริม การเผยแพร่ และการปรับ

ใช้ภูมิปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

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      

ความหมายและที่มาของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านความเข้าใจ

ทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ช้ันทางสังคม เพศ เช้ือชาติ 

รูปแบบของวัฒนธรรมทางภาษา กลยุทธ์การส่ือสาร 

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มเชื้อชาติซ่ึง

จะน าไปสู่การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

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 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา

ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบสังคม 

วิธีการและขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา ความต้องการขั้น

พื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการ

กระตุ้น การเรียนรู้  การรับรู้  แรงจูงใจ สติปัญญาและ

ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 

The 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 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่เน้นประโยชน์

สังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การ

ท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 

ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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 

 

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

 ทำงกำรสื่อสำร   

 English for Effective 

 Communication    

  การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน

สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การส่ือสารในระดับ

สากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่ประชุมชน 

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                                           

การสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนในรูปแบบของการ

ตอบค าถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยาย การเขียนรายงาน

เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ วิธีการอ้างอิงและการเขียน

บรรณานุกรม การพัฒนากระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียน

อย่างมีระบบและมีอิสระทางความคิด 

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    

ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตัวเลข และการนับ การทักทาย

เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย เช่น การแนะน าตัวเอง 
การซ้ือขายสินค้า 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   

รายวิชาบังคับก่อน: 811-113 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 1 
Prerequisite: 811-113 Fundamental Chinese I    
โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐาน ทักษะใน
การพูดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
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      

ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตัวเลข และการนับ การทักทาย
เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย เช่น การแนะน าตัวเอง 
การซ้ือขายสินค้า 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 ภาษาเกาหลีขั้น 
พื้นฐาน 1 
Prerequisite: 811-123 Fundamental Korean I      
โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐาน ทักษะใน
การพูดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
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      

ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตัวเลข และการนับ การทักทาย
เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย เช่น การแนะน าตัวเอง 
การซ้ือขายสินค้า 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   

รายวิชาบังคับก่อน: 811-133 ภาษาญ่ีปุ่นขั้น 
พื้นฐาน 1 
Prerequisite: 811-133 Fundamental Japanese I      
โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ฝึกฝน
ทักษะพูดฟังอ่านเขียนรูปประโยคขั้นพื้นฐาน ทักษะใน
การพูดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

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      

ตัวอักษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตัวเลข และการนับ การทักทาย
เบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและส่ิงรอบตัว สนทนา
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย เช่น การแนะน าตัวเอง 
การซ้ือขายสินค้า 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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-173 ภาษาเยอรมัน 
ขั้นพื้นฐาน 1 
Prerequisite:  811-173 Fundamental German I      
โครงสร้างของค ากิริยาขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะพูดฟังอ่าน
เขียน รูปประโยคขั้น พ้ืนฐาน ทักษะในการพูดขั้นพื้นฐาน
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
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) 

 สร้ำงสรรค์   

 English for Creative Writing    ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และอภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึงการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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                

ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ

อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ

อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ

ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 

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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-114 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 2  

Prerequisite:  811-114 Fundamental Chinese II   

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง 

ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอย่างส้ันๆ กับ

เจ้าของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 

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 ภำษำจีนขั้นพื้นฐำนสู่ขั้นกลำง 1          3(2-2-5) 

 Pre-Intermediate Chinese I    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-213 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 3 

Prerequisite:  811-213 Fundamental Chinese III   

 พัฒนาทักษะในการส่ือสารและการใช้ภาษาที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในการส่ือสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม อ่าน

เรื่องราวส้ัน 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  

 

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

 Fundamental Korean III   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-223 ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 2 

Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean II 

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง 

ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอย่างส้ันๆ กับ

เจ้าของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 

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  ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสู่  3(2-2-5) 

 ขั้นกลำง 1               

 Pre-Intermediate Korean I      

รายวิชาบังคับก่อน:  811-223 ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 3 

Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean III     

พัฒนาทักษะในการส่ือสารและการใช้ภาษาที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในการส่ือสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษา



 

ในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม อ่าน

เรื่องราวส้ันๆ 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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-134 ภาษาญ่ีปุ่นขั้น 

พื้นฐาน 2 

Prerequisite:  811-134 Japanese Fundamental II  

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง 

ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอย่างส้ันๆ กับ

เจ้าของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 

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 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่   3(2-2-5) 

 ขั้นกลำง 1               

 Pre-Intermediate Japanese I    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-233 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน 3 

 Prerequisite: 811-233 Japanese Fundamental III 

พัฒนาทักษะในการส่ือสารและการใช้ภาษาที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในการส่ือสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

ในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม อ่าน

เรื่องราวส้ันๆ 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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-174 ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 2 

Prerequisite:  811-174 Fundamental German II   

โครงสร้างของค ากิริยาและกาล รูปขอร้อง ค าส่ัง แนะน า 

แสดงความเห็น สนทนาอย่างส้ันๆ กับเจ้าของภาษา 

สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 

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  ภำษำเยอรมันขั้นพื้นฐำนสู่  3(2-2-5) 

 ขั้นกลำง 1              

 Pre-Intermediate German I    

รายวิชาบังคับก่อน: 811-273 ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 3 

Prerequisite:  811-273 Fundamental German III   

พัฒนาทักษะในการส่ือสารและการใช้ภาษาที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาที่

ซับซ้อนขึ้น ทักษะในการส่ือสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

ในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม อ่าน

เรื่องราวส้ันๆ 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 

 

 

 



 

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

 ขั้นกลำง 2            

 Pre-Intermediate Chinese II    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-214 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 1 

Prerequisite: 811-214 Pre-Intermediate Chinese I     

การผสมผสานทักษะทางการส่ือสารที่ได้เรียนไปเพื่อใช้

ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน ทักษะการ

อ่านเขียน การท าความเข้าใจและเขียนโน้ตข้อความ 

ประกาศ โดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

ความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

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 

รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II 

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสาร

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค าศัพท์เพื่อการอ่าน และสนทนาให้ความคิดเหน็ต่อเรื่องที่

อ่ าน เขียนเรียงความเกี่ ยวกับเรื่องราวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันได้  

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 ภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำนสู่  3(2-2-5) 

 ขั้นกลำง 2            

 Pre-Intermediate Korean II    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-224 ภาษาเกาหลีขัน้พื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 1 

Prerequisite: 811-224 Pre-Intermediate  

Korean I    

การผสมผสานทักษะทางการส่ือสารที่ได้เรียนไปเพื่อใช้

ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน ทักษะการ

อ่านเขียน การท าความเข้าใจและเขียนโน้ตข้อความ

ประกาศ โดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

ความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขัน้พื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korean II      

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสาร

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค าศัพท์เพื่อการอ่าน และสนทนาให้ความคิดเหน็ต่อเรื่องที่

อ่ าน เขียนเรียงความเกี่ ยวกับเรื่องราวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันได้  

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 ภำษำญี่ปุ่นขั้นพื้นฐำนสู่  3(2-2-5) 

 ขั้นกลำง 2            

 Pre-Intermediate Japanese II    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-234 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐานสูข่ั้น

กลาง 1 

Prerequisite:  811-234 Pre-Intermediate Japanese I   

การผสมผสานทักษะทางการส่ือสารที่ได้เรียนไปเพื่อใช้

ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน ทักษะการ

อ่านเขียน การท าความเข้าใจและเขียนโน้ตข้อความ 

ประกาศ โดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

ความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

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 

รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสาร

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค าศัพท์เพื่อการอ่าน และสนทนาให้ความคิดเหน็ต่อเรื่องที่

อ่ าน เขียนเรียงความเกี่ ยวกับเรื่องราวที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันได้  

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    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-274  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่

ขั้นกลาง 1 

Prerequisite:  811-274 Pre-Intermediate German I  

การผสมผสานทักษะทางการส่ือสารที่ได้เรียนไปเพื่อใช้

ในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน ทักษะการ

อ่านเขียน การท าความเข้าใจและเขียนโน้ตข้อความ 

ประกาศ โดยใช้ประโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซ้อน 

ความรู้ด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

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    

รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่

ขั้นกลาง 2 

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II    

การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสาร

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ค าศัพท์เพื่อการอ่าน และสนทนาให้ความคิดเหน็ต่อเรื่องที่

อ่าน เขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ 

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 

 

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

 Chinese for Business   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2  

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    

ค าศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิจภายใต้

สถานการณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น การใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสาร ฯลฯ 

ภาษาแบบสุภาพ และวัฒนธรรมและส่ิงที่ควรค านึงและ

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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสูข่ั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    

ค าศัพท์และวลีที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรมและ

งานมัคคุเทศก์และงานบริการอื่นๆ การรับส ารองห้องพัก 

งานต้อนรับส่วนหน้า การจัดการกับปัญหา สถานการณ์ใน

ภัตตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษัทรถเช่า งานขาย

ทัวร์ ภาษาส าหรับงานมัคคุเทศก์  อธิบายเรื่องราวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขัน้พื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค าศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้

สถานการณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น การใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสาร ฯลฯ 

ภาษาแบบสุภาพ และวัฒนธรรมและส่ิงที่ควรค านึงและ

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 ภำษำเกำหลีเพื่อกำร   3(2-2-5) 

 ท่องเที่ยว  

 Korean for Tourism   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขัน้พื้นฐานสู่ขั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค าศัพท์และวลีที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรมและ

งานมัคคุเทศก์และงานบริการอื่นๆ การรับส ารองห้องพัก 

งานต้อนรับส่วนหน้า การจัดการกับปัญหา สถานการณ์ใน



 

ภัตตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษัทรถเช่า งานขาย

ทัวร์ ภาษาส าหรับงานมัคคุเทศก์  อธิบายเรื่องราวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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 ภำษำญี่ปุน่เพื่อธรุกิจ   3(2-2-5) 

Japanese for Business   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐานสูข่ั้น

กลาง 2 

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค าศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้

สถานการณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น การใช้โทรศัพท์  

เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสาร ฯลฯ 

ภาษาแบบสุภาพ และ วัฒนธรรมและส่ิงที่ควรค านึงและ

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    ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Japanese for Tourism   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐานสูข่ั้น

กลาง 2  

Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค าศัพท์และวลีที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรมและ

งานมัคคุเทศก์และงานบริการอื่นๆ การรับส ารองห้องพัก 

งานต้อนรับส่วนหน้า การจัดการกับปัญหา สถานการณ์ใน

ภัตตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษัทรถเช่า งานขาย

ทัวร์ ภาษาส าหรับงานมัคคุเทศก์  อธิบายเรื่องราวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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   

รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่

ขั้นกลาง 2  

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค าศัพท์และรูปประโยคที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้

สถานการณ์หรือรูปแบบที่ใช้บ่อย เช่น การใช้โทรศัพท์ 

เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน โทรสาร ฯลฯ 

ภาษาแบบสุภาพ และวัฒนธรรมและส่ิงที่ควรค านึงและ

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  ภำษำเยอรมันเพื่อกำร   3(2-2-5) 

 ท่องเที่ยว     



 

 German for Tourism 

รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่

ขั้นกลาง 2 

Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค าศัพท์และวลีที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานโรงแรมและ

งานมัคคุเทศก์และงานบริการอื่นๆ การรับส ารองห้องพัก 

งานต้อนรับส่วนหน้า การจัดการกับปัญหา สถานการณ์ใน

ภัตตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษัทรถเช่า งานขาย

ทัวร์ ภาษาส าหรับงานมัคคุเทศก์  อธิบายเรื่องราวของ

ประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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 for Daily Life                                                                              

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟระบบ

จ านวนจริ ง และก ารปร ะยุ กต์ ใน ชี วิ ตประ จ า วั น 

คณิตศาสตร์การเงินและการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 

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   

ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด 

สถิติพรรณนา เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจง ช่วง

ความเช่ือมั่น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบด้วยไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใช้

โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

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 

818-206 กำรจัดกำรและกำร  3(3-0-6) 

 ตรวจประเมินคุณภำพกำรบริกำร   

 Service Quality Management and  

 Auditing 

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ความส าคัญ หลักการและ

ขั้นตอนการจัดการคุณภาพการบริการและการประยุกต์ใช้

ในธุรกิจโรงแรม วิธีการและประเด็นส าคัญในการวัด

ระดับคุณภาพการบริการ หลักการและขั้นตอนในการ

ตรวจประเมินคุณภาพการบริการและการประยุกต์ใช้ใน

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 

 

818-208  กำรจัดกำรงำนแสดง  3(3-0-6) 

 นิทรรศกำรและกำรแสดงเพื่อกำรค้ำ   

 Exhibitions and Tradeshows  



 

 Management 

บทบาทผู้จัดการฝ่ายการจัดแสดงของบริษัท รวมถึงการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบที่แสดงสินค้า การ

ขนส่งและการติดตั้ง การจัดหาคนประจ าที่แสดงสินค้า

และการฝึกอบรม การจัดการงานแสดงเพื่อการค้าที่

ประกอบด้วยการออกแบบ การท าสัญญา ระเบียบ

ข้อบังคับและพิธีการศุลกากร 

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  

 

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

 บริกำร   

        Service Operations Management  

ทฤษฎีและแนวความคิดหลักในการปรับปรุงคุณภาพ

วิชาชีพ ผลประโยชน์ของการควบคุม คุณภาพเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพองค์การ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจ

ลูกค้า เข้าใจองค์ประกอบหลักของการประกันคุณภาพ

บริการ การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การพัฒนา

โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ

และการส ารวจความพึงพอใจลูกค้า รวมถึงกรณีศึกษาที่ได้

จากอุตสาหกรรมการบริการ  

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 

 

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

 International Business 

หลักการด าเนินงานธุรกิจนานาชาติในยุคโลกาภิวัตน์ 

ประเด็นส าคัญที่น่าสนใจในการท าธุรกิจนานาชาติในโลก

ปัจจุบัน ความแตกต่างของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจใน

ระดับนานาชาติ ประเด็นทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการค้าและ

การลงทุน การจัดการทางการเงินและการตลาดในการท า

ธุรกิจระดับนานาชาติ การพัฒนาโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีก 

Fundamentals of international business in a dynamic 

global environment, current issues in international 

business, 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 

 

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

 งำนสโมสร    

 Club Management and  

 Operations 

หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการสโมสร รวมถึงการ

จัดการสมาชิก กิจกรรมภายในสโมสร การรักษาความ

ปลอดภัย การบ ารุงรักษาสถานที่ ภาพรวมของการจัดการ

ภายใน บทบาท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสโมสร

ประเภทต่างๆ รวมถึงการจัดและบริหารสนามฝึกซ้อม

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 กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์  3(3-0-6)

ส ำหรับกำรบริกำร     

 Real Estate Management for  

 Hospitality  

แนวคิดการจัดการอสังหาริมทรัพย์  สินค้าในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  ที่ดิน สิทธิและท าเล กฎหมายและ

ข้อบังคับส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบเชิง

สถาปัตยกรรม รูปแบบการตกแต่งภายใน ทฤษฎีด้าน

การตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การ

วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์การลงทุน

โครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคา กลยุทธ์การ

ส่ือสารการตลาด เทคนิคการขายและการบริการหลังการ

ขาย การบริหารจัดการส านักงานขาย  

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 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 เรือยอร์ช   

 Introduction to Yacht Business  

ประวัติของเรือยอร์ช ประเภทและสไตล์ของเรือยอร์ช 

ระบบการท างานของเรือยอร์ช การออกแบบตกแต่ง การ

ซ่อมและการบ ารุงรักษา ระบบความปลอดภัยส าหรับเรือ

ยอร์ช การบริหารลูกเรือและการคัดเลือก การสนับสนุน

การด าเนินงาน การสนับสนุนด้านเทคนิค การควบคุมทาง

การเงินและการให้บริการ การสนับสนุนด้านการขนส่ง 

การรับรองมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

การตลาดส าหรับเรือยอร์ช        การบริหาร บัญชี การ

ประกันภัยและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย   

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 

 

819-302 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

 Tourist Behavior 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ความต้องการ

และแรงจูงใจในการเดินทาง กระบวนการตัดสินใจเลือก

จุดหมายปลายทาง การจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวและ

รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการ

เดินทางและตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต คุณภาพและ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การส ารวจพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวภาคสนาม  

Tourist behavior in tourism destination, need and 

motivation for travelling, tourist destination’s selection 

process, classification and type of tourist behavior, trend 

of travelling pattern and tourist market in the future, 

quality and tourist’s satisfaction, fieldwork survey of 

tourist behavior 

 



 

819-311 นวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจ  3(3-0-6) 

 กำรท่องเท่ียว   

 Travel Service Business  

 Innovation 

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ ยว  การ วิ เคราะห์ ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 

นวัตกรรมทางการตลาด นวัตกรรมของสินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการบริหารเพื่อ ธุรกิจการ

ท่องเที่ยว พฤติกรรมองค์กรและการแก้ไขความขัดแย้ง

ภายในองค์กร ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จและการ

ปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในบริบทส่ิงแวดล้อมที่แตกต่าง

กัน  

Enhancing practical dimensions of a travel service 

business entrepreneurship, including marketing 

environment analysis, market innovation, travel service 

product and process innovation, managerial skills 

required for a travel service business, organizational 

behavior and conflict resolution, critical factors for 

business success and strategic applications of business 

operation in different environment 


