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โครงสร้างหลกัสูตร 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  130   หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  32     หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  2((2)-0-4) 
980-022 การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
980-023 ม.อ. อาสา  1((1)-0-2) 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกิต 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้  2((2)-0-4) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
805-061 คิดเป็น  2((2)-0-4) 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
805-073 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-074 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-075 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดขั้นสูง  2((2)-0-4) 
805-076 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นสูง  2((2)-0-4) 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
810-091 ศิลปะไทย  1((1)-0-2) 
810-092 วฒันธรรมไทย  1((1)-0-2) 
969-091 แป้นพิมพห์รรษา  1((1)-0-2) 
969-092 อี-สปอร์ต  1((1)-0-2) 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี  1((1)-0-2) 
988-091 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
980-081 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู  1((1)-0-2) 
980-083 มวยไทยไชยา  1((1)-0-2) 
980-084 วอลเลยบ์อล   1((1)-0-2) 
980-085 บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 



980-086 เทนนิส  1((1)-0-2) 
980-091 ว่ายน ้า  1((1)-0-2) 
980-092 แอโรบิค  1((1)-0-2) 
980-093 โยคะ  1((1)-0-2) 
980-094 ศิลปะการป้องกนัตวั  1((1)-0-2) 
980-095 ไทเก๊ก  1((1)-0-2) 
980-096 การด าน ้า  1((1)-0-2) 
980-097 การเตน้ร า  1((1)-0-2) 
988-092  การด าน ้าต้ืน   1((1)-0-2) 
969-093  การเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ   1((1)-0-2) 
รายวิชาเลือก   6   หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีก าหนดให้ในหลกัสูตรจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับภยัพิบติั  2((2)-0-4) 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับภยัพิบติั  2((2)-0-4) 
810-001 สถิติน าทาง   2((2)-0-4) 
810-002 จิตวิทยาสังคม   2((2)-0-4) 
810-003 ประวติัศาสตร์และสังคมไทย  2((2)-0-4) 
810-004 นกัลงทุนรุ่นเยาว ์  2((2)-0-4) 
988-001 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
988-002 กา้วทนันวตักรรมทางวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
988-004 โภชนาการและพิษวิทยา  2((2)-0-4) 
805-001 ภาษาองักฤษเพื่อการออกเสียง  2((2)-0-4) 
805-004 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ  2((2)-0-4) 
805-005 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ  1((1)-0-2) 
805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
805-007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
805-008 การคน้หาและการอา้งอิง  2((2)-0-4) 
969-001 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  2((2)-0-4) 
988-005 ชีวิตท่ีสันติ  2((2)-0-4) 
988-006 ชุมชนพอเพียง  2((2)-0-4) 
805-009 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ    2((2)-0-4) 
805-010 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว    2((2)-0-4) 
805-012  ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
805-014  ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์    2((2)-0-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  88 หน่วยกติ 
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      28 หน่วยกิต 

801-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 



801-103 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 1(1-0-2) 
801-203 หลกัการบญัชี 3(3-0-6) 
801-206 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 
801-301 ความเป็นผูน้ าและการจดัการบริหารบุคลากร 3(3-0-6) 
801-302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
801-306 กฎหมายและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 
วิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
801-307 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
801-401 การวิจยัและนวตักรรมส าหรับการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   86 หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ     จ านวน 33   หน่วยกิต 
801-101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
801-102 หลกัการบญัชี   3(3-0-6) 
801-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค   3(3-0-6) 
801-104  การบญัชีเพื่อการจดัการ   3(3-0-6) 
801-201 หลกัการจดัการ  3(3-0-6)
  
801-204 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
801-205  สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
801-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค   3(3-0-6) 
801-207  กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
801-208 นวตักรรมกระบวนการส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
801-301 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน  3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  จ านวน 44 หน่วยกติ   
801-209  การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน   3(3-0-6) 
801-210 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจภาคบริการ  3(2-3-4) 
801-211 หลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ  3(3-0-6) 
801-212 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์   3(3-0-6) 
801-307 ความเป็นผูน้ า  3(3-0-6)                                
801-309  โครงงานนวตักรรมส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
801-310  การจดัการตน้ทนุและรายไดส้ าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
801-311  การตลาดส าหรับการบริการในยคุดิจิตอล  3(3-0-6) 
801-312 การวิจยัทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
801-313 กลยทุธ์การส่ือสารและเจรจาต่อรอง   3(3-0-6) 
801-405 การจดัการกลยทุธ์  3(3-0-6) 
801-410  นวตักรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 
802-104 การพฒันาบุคลิกภาพและการแตง่กาย  2(1-2-1) 
818-206  การจดัการและตรวจประเมินคุณภาพการบริการ  3(3-0-6) 
818-410 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 



 
หมายเหตุ * แผนการศึกษาส าหรับชั้นปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 แบบ ก. นกัศึกษาเลือกเรียนท่ีคณะฯ โดยจะตอ้งเรียนรายวิชา “801-405 การจดัการ-  กลยทุธ์” และ
รายวิชา “801-410 นวตักรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจใหม่” จ านวน 6 หน่วยกิต และรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาท่ีคณะฯ ก าหนด รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษาจ านวน 21 หน่วยกิต หรือ  
 แบบ ข. นกัศึกษาเลือกเรียนตามโครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้ง 2 ภาค
การศึกษาจ านวน 21 หน่วยกิต โดยจะตอ้งเรียนรายวิชาของสถาบนัต่างประเทศนั้น ๆ และเทียบโอนรายวิชากลบัมา
เม่ือเสร็จส้ินโครงการฯ  
 801-602  โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 1*        รวม 12  หน่วยกิต 
 (* หมายถึง การเลือกเรียน 4 รายวิชาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ โดยจะตอ้งเลือกรายวิชา
ท่ี 
 สามารถเทียบโอนหรือเทียบเท่ากบัรายวิชา “801-405 การจดัการกลยทุธ์”  จ านวน 1 รายวิชา และ
เลือก 
 เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบโอนไดอ้ีกจ านวน 3 รายวิชา)  
 801-603 โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 2** รวม 9 หน่วยกิต 
 (** หมายถึง การเลือกเรียน 3 รายวิชาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยจะตอ้งเลือก
รายวิชาท่ี 
 สามารถเทียบโอนหรือเทียบเท่ากบัรายวิชา “801-410 นวตักรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจ
ใหม่”  
 จ านวน 1 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบโอนไดอ้ีก จ านวน 2 รายวิชา)  
 
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านธุรกจิ/ภาษาต่างประเทศ     9 หน่วยกิต 
 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา แบบ ก. จะตอ้งเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาตามความสนใจเฉพาะดา้นใด
ดา้นหน่ึง ดงัรายวิชาต่อไปน้ี     จ านวน 9 หน่วยกิต  ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา แบบ ข. จะตอ้งเรียน
รายวิชาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศท่ีสามารถเทียบโอนหรือเทียบเท่ากบัรายวิชาเหล่าน้ีของคณะฯ ได ้โดย
ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  2.3.1 กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือกด้านธุรกิจ 
801-308 ธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
801-411  การจดัการขา้มวฒันธรรม   3(3-0-6) 
801-412  การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
801-413 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
801-414  การบริหารตราสินคา้  3(3-0-6) 
801-415 การบริหารจดัการความเส่ียง  3(3-0-6) 
818-208 การจดัการงานแสดงนิทรรศการและการแสดงเพื่อการคา้  3(3-0-6) 
818-303  การจดัการการด าเนินงานบริการ    3(3-0-6) 
818-412 การจดัการและการด าเนินงาน สโมสร  3(3-0-6) 
818-413 การจดัการอสังหาริมทรัพยส์ าหรับการบริการ  3(3-0-6) 
818-414 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจเรือยอร์ช  3(3-0-6) 



   
819-302 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
819-311 นวตักรรมการจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียว  3(3-0-6) 
 2.3.2 กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มวิชาภาษาจีน 
811-113 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 1   3(2-2-5) 
811-213  ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 3   3(2-2-5) 
811-214  ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1     3(2-2-5) 
811-313 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2     3(2-2-5) 
811-314 ภาษาจีนขั้นกลาง                     3(2-2-5) 
811-413 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
811-414 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 
811-123 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 
811-124 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5) 
811-223 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 3         3(2-2-5) 
811-224 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1  3(2-2-5) 
811-323 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2    3(2-2-5) 
811-324 ภาษาเกาหลีขั้นกลาง                     3(2-2-5) 
811-423 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ                      3(2-2-5) 
811-424 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว          3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
811-133 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 
811-134 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5) 
811-233 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 3  3(2-2-5) 
811-234 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1     3(2-2-5) 
811-333 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2      3(2-2-5) 
811-334 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นกลาง                     3(2-2-5)  
811-433 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อธุรกิจ                     3(2-2-5)  
811-434 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการท่องเที่ยว           3(2-2-5)  
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมนั 
811-173 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 
811-174 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5)  
811-273 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 3        3(2-2-5) 
811-274 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง1  3(2-2-5) 
811-373  ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2  3(2-2-5) 
811-374 ภาษาเยอรมนัขั้นกลาง                    3(2-2-5)  
811-473 ภาษาเยอรมนัเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5)  
811-474 ภาษาเยอรมนัเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 



หรือภาษาอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากณะกรรมการประจ าคณะ  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

 นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจจากกลุ่มวิชาชีพอ่ืน หรือรายวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตหรืออาชีพ (ท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) ท่ีเปิดสอนอยูใ่นคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4. หมวดฝึกปฏบิัติงาน     6 หน่วยกิต 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบติังาน และ/หรือสหกิจศึกษาได ้ตามรายละเอียดดงัน้ี  
801-501 การฝึกปฏิบติังาน  6(0-36-0) 
801-601 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
 
หมายเหตุ แผนการศึกษาส าหรับชั้นปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบคือ  
- แบบ ก นกัศึกษาเลือกเรียนท่ีคณะฯ และจะตอ้งเรียนตามแผนการศึกษาท่ีคณะฯ ก าหนด จ านวนอยา่งนอ้ย 21  
หน่วยกิต   หรือ  
- แบบ ข นกัศึกษาเลือกเรียนตามโครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ จ านวนอยา่งนอ้ย 21  
หน่วยกิต โดยจะตอ้งเรียนรายวิชาของสถาบนัต่างประเทศนั้น ๆ และเทียบโอนรายวิชากลบัมาเม่ือเสร็จส้ิน
โครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-102 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
801-201 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
802-104 การพฒันาบุคลิกภาพและการแต่งกาย 2(1-2-1) 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4((4)-0-8) 
 รวม 18(17-2-33) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
801-101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
801-103 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
801-104 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
801-204 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
xxx-xxx สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาเลือก  2((x)-y-z) 
xxx-xxx สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั  4((4)-0-8) 
 รวม  20(x-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-307 ความเป็นผูน้ า  3(3-0-6) 
801-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 
801-209 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 3(3-0-6) 
801-210 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจภาคบริการ 3(2-3-4) 
xxx-xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาเลือก 2((x)-y-z) 
xxx-xxx สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 2((2)-0-4) 
   รวม  21(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
801-208 นวตักรรมกระบวนการส าหรับภาคบริการ 3(3-0-6) 
801-211 หลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 
801-212 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์  3(3-0-6) 
818-206 การจดัการและตรวจประเมินคุณภาพการบริการ 3(3-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาเลือก 2((x-y-z) 
xxx-xxx สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
801-205 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
801-301 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 3(3-0-6) 
  รวม  22(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช้ันปีที่ 3 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-501   การฝึกปฏิบติังาน  6(0-36-0) 
หรือ 
801-601   สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
   รวม  6(0-36-0) 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
801-309  โครงงานนวตักรรมส าหรับภาคบริการ 3(3-0-6) 
801-310  การจดัการตน้ทนุและรายไดส้ าหรับธุรกิจภาคบริการ 3(3-0-6) 
801-311  การตลาดส าหรับการบริการในยคุดิจิตอล 3(3-0-6) 
801-312  การวิจยัทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
801-313  กลยทุธ์การส่ือสารและเจรจาต่อรอง  3(3-0-6) 
801-207  กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
xxx-xxx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกดา้นธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1 รายวิชา 3(x-y-z) 
   รวม  21(x-y-z) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ช้ันปีที่ 4 

(แบบ ก) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-405 การจดัการกลยทุธ์  3(3-0-6) 
818-410 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกดา้นธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1 รายวิชา 3(x-y-z) 
xxx-xxx Free Elective   3(x-y-z) 
  รวม  12(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
801-410  นวตักรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 
xxx-xxx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกดา้นธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1 รายวิชา 3(x-y-z) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
   รวม 
 

(แบบ ข) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
801-602  โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 1*   12(x-y-z) 
(* คือ เลือกเรียน 4 รายวิชาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ โดยจะตอ้งเลือกรายวิชาท่ีสามารถ
เทียบโอนหรือเทียบเท่ากบัรายวิชา “801-405 การจดัการกลยทุธ์” จ านวน 1 รายวิชา และ“818-410 
ธุรกิจระหว่างประเทศ” และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบโอนไดอ้ีกจ านวน 6 หน่วยกิต) 
   รวม  12(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
801-603 โครงการแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 2** 9(x-y-z) 
(** หมายถึง การเลือกเรียน 3 รายวิชาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศโดยจะตอ้งเลือกรายวิชา
ท่ีสามารถเทียบโอนหรือเทียบเท่ากบัรายวิชา “801-410 นวตักรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจ
ใหม”่ จ านวน 1 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบโอนไดอ้ีกจ านวน 6 หน่วยกิต)   
   รวม  9(x-y-z) 
 
หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 



เอกสาร 2-3 

ค าอธิบายรายวิชา 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว  

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุ่มวิชาบังคับ 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพฒันาที่ย่ังยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

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 การช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (การท า CPR และ AED)  
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การประเมินสถานการณ์ การ
ป้องกนั ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การส าลกั อาการหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วย
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชกั กรณีฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การควบคุมเลือด การ
หมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั การเคลด็ขดัยอก แผลถูกความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่า
ปกติ  การนวดหวัใจผายปอดกูชี้พ (CPR) ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหวัใจ การเป่าปากตอ่ปาก 
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (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. อาสา 1((1)-0-2) 
 PSU Volunteer 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



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 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย  

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 
 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 

การมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบติัตามกฎหมาย การ
ปรับตวัสู่สังคมท่ีมีวฒันธรรมอนัหลากหลาย   ทั้งในทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 

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  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ   การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาด กลยทุธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต 
วิเคราะหง์บการเงิน การจดัท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหาร
ของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ 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 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 



ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
และผลกระทบที่เกิดกบัมนุษย ์มนุษยก์บัการเกิดพิบติัภยัธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้มกบัการ
ด ารงอยูข่องมนุษย ์มลภาวะส่ิงแวดลอ้มและปัญหาเน่ืองจากมนุษย ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักบัการแกไ้ข 

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 ฉลาดซ้ือฉลาดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 

ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรืออุปโภค สินคา้หรือบริการจากธุรกิจต่าง ๆ กบั
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั การใชป้ระโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันาความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจดัการกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั นยัยะของธุรกิจ
ท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

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 
ทกัษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การจดัการเวลา ทกัษะการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะการจดัการทาง
การเงิน ทกัษะการเจรจาและต่อรอง การจดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time Management, Effective Study Skills, Financial Management Skills, 
Negotiation Skills, Stress Management, writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 

ความส าคญัของกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  กรอบความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการ
คิด เทคนิคการคดิอยา่งเป็นระบบ    การจดัล าดบัความส าคญัของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การช่วยคิดอยา่งเป็นระบบ การคดิงานอยา่งเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง 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 



การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตผุล อยา่งมีตรรกะ การคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการคิดคร่อมกรอบ การปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบให้สอดคลอ้งกบั
เหตปัุจจยัตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัอยา่งเป็นระบบการปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบในการบริหารจดัการ แกปั้ญหา 
ปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

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 การแก้ปัญหาเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการจดัการ การคิดเชิงบวก การแกปั้ญหาและทกัษะการ
ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ การคิดซบัซอ้นอยา่งมีวิจารณญาณ 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 เติบโตด้วยความคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง เขา้ใจและเรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตผุลและวิเคราะห์
อยา่งมีตรรกะ มีการอธิบายอยา่งมีวิจารณญาณบนพ้ืนฐานของเหตผุลและหลกัฐานประกอบ 

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 

การคิดอยา่งมีเหตุผลเพ่ือหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้งอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ 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 าวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขกบัปรากฏการณ์ การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบังานดา้นต่าง ๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อตัราดอกเบ้ีย เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีทา้ทาย การ
ทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 



History of mathematics and mathematicians, relationship between numbers and natural phenomena; the 
application of mathematicians to other fields such as lottery, stock 
 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 

การค านวณร้อยละ อตัราส่วน สถิติเบ้ืองตน้ และการประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 
ขาดทนุ คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่าง ๆ 

Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday life. Financial mathematics such as 
profit, loss, commission, tax, interest, etc. 
 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐาน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 

เพ่ิมพูนทกัษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพ่ือ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและ
เชิงวิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 

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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐาน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 

เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ อยา่งง่าย 
การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ 2((2)-0-4) 
 การพูดขั้นกลาง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนั และในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 



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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและ 2((2)-0-4) 
 การเขียนขั้นกลาง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัยอ่หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ 2((2)-0-4) 
 การพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 

พฒันาทกัษะการฟังการพูดระดบัสูง พฒันาทกัษะ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ 
ในเชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะทางภาษา 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและ 2((2)-0-4) 
 การเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and Writing 

การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัเรียงความ การอ่านและการเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการ
เขียน 

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 
 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทศันศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย   หตักรรมไทย 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 

ความหมายและขอบข่ายของวฒันธรรมไทย ศึกษาวฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม
ไทย 

Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, Thai festivals and traditional events, Thai cuisine 
and desserts 
 
969-091 แป้นพมิพ์หรรษา  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 

รูปแบบแป้นพิมพ ์ทกัษะการพิมพสั์มผสั เทคนิคการพิมพสั์มผสั แบบฝึกหดัการพิมพสั์มผสั การแข่งขนัการ
พิมพสั์มผสั 

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 

วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของอี-สปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกบัองคป์ระกอบที่ส าคญัของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนัอี-สปอร์ต
ต่าง ๆ ในระดบัโลก การจดัการแข่งขนัอี-สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 

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 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 

หลกัความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบา้น ผา่นการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และวฒันธรรม 



Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, and culture 

 
988-091 การจัดกิจกรรมค่ายพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 

องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจพ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกั
แรม กิจกรรมสันทนาการกบัค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษแ์ละค่าย
เฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการพกัแรม 

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 

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตนั การฝึกทกัษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background, evolution of rules, regulations and safety, practicing badminton to develop personal 
health 

 
980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพ่ือความเขม้แขง็ของ
จิตใจและร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 

Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยา 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวย
ไทยไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 

 



980-085 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 

980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 

 
980-091 ว่ายน ้า 1((1)-0-2) 
 Swimming 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 

  
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 

ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิค ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice 

 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 

ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะการป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 

การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 
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 

ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็ก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 



980-096 การด าน ้า 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 

หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการ
ด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 

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 การเต้นร า  1((1)-0-2) 
  Social Dance 

ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 

 
988-092 การด าน ้าตื้น  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 

หลกัพ้ืนฐานการด าน ้าต้ืน การใชอุ้ปกรณ์ด าน ้า การป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะด า
น ้าต้ืน การฝึกปฏิบติัการใตน้ ้าทั้งในสระว่ายน ้าและนอกสถานท่ี 

  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 การเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  

ประวติั และประโยชน์ของการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ทกัษะเบ้ืองตน้ของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายดว้ยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

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) กลุ่มวิชาเลือก 
980-001 การเตรียมความพร้อมส าหรับ 2((2)-0-4) 
 ภัยพบิัติ  
  Disaster Preparedness 

ภยัพิบติัรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบติั ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษยก์บัความรุนแรงของภยัพิบติั 
ความจ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั วงจรการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติั      การตอบรับภยัพิบติั การบูรณะหลงัภยัพิบติั การเตรียมความ
พร้อม ระดบัของการเตรียมความพร้อม ระดบับคุคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

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 าทาง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 

หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและการตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการ
ขอ้มูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่าเพือ่การตดัสินใจ 

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 จิตวิทยาสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณาถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่าง ๆ การจดัระเบียบ
สังคม ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบัการกระตุน้ การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจงูใจ สติปัญญา
และความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

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 ประวัติศาสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
  Thai History and Society 

การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 

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 นักลงทุนรุ่นเยาว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 

เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมัง่คัง่ส่วนบคุคล ประเภทของการลงทุนทางการเงินและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การบริหารจดัการค่าใชจ้่ายส าหรับ
หนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 

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 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 

การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก 
การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

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 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
  Contemporary Scientific Innovation 

หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัทางดา้น
การเกษตร พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคณุภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเนน้ใหเ้กิดการคิดบนพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใชวิ้เคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ข
โจทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์ใกลต้วั และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 

สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คล่ืนลมทะเล อุณหภูมิพ้ืนผิวทะเล การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้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 โภชนาการและพษิวิทยา  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 

ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ภาพรวมของการยอ่ยอาหาร ฟังกช์ัน่ และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา และการประยกุตใ์ชใ้นการประเมินความปลอดภยัของอาหาร    การ
ประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการสัมผสักบัสารเคมี 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกเสียง 2((2)-0-4) 
  English for Pronunciation 

เพ่ิมพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเนน้การ
ออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้พยางค ์และพยญัชนะควบกล ้า 



Enhancing speech with correct pronunciation; reading aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
  
805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้างสรรค์  
  English for Creative Writing 

ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค ์วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใชรู้ปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึงการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรคจ์ากการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 

ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทัว่ไป 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 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
  English for Job Application 

ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่าง ๆ การเขียน
จดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวั     การฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและ 2((2)-0-4) 
 การอภิปราย  
  English for Presentation and Discussion 

ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทัว่ไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบค 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 การค้นหาและการอ้างอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 



คน้หา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีน าเสนอขอ้คดิเห็น บทความวิจยั ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอา้งอิง 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 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 

ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุมตลาด บริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 

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 ชีวิตที่สันติ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 

หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะหปั์จจยัดา้น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ธรรมาภิบาลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 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 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 

แนวคิด ทฤษฎี ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน กรณีศึกษาโครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นตา่ง ๆ 
Concept and theory of sustainable development; case study of Royal Initiative Project; deployment in 

various areas 
 
 805-009 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 

ลกัษณะเฉพาะและหวัขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 



Particular characteristics and topics related to tourism, explaining and giving information about tourism 
 
805-012 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
 ทางการส่ือสาร   
 English for Effective Communication 

การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน
ระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 

Effective communication in both interpersonal and professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public speaking 
 
805-014  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 

การพฒันาความคิดเชิงวิพากษจ์ากภาพยนตร์ การเปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียนบทวิจารณ์  

Developing critical thinking through films; discussing intercultural differences; analyzing characters; 
reading and writing film reviews 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
801-101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing   

ขอบเขตและงานการตลาด แนวคดิและเคร่ืองมือการตลาด การจ าแนกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูซ้ื้อใน
ตลาดประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มตลาดและการแข่งขนั การพฒันาขอ้เสนอการตลาดเพือ่ให้สอดคลอ้งกบั
เศรษฐกิจใหม ่

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 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting  

หลกัแนวคิดและเทคนิคของบญัชีการเงิน การประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจรูปแบบต่างๆ การใชส้ารสนเทศการบญัชี
การเงินและบญัชีบริหารส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจ 

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  เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3(3-0-6) 
 Microeconomics 

ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การเลือก บริโภคภายใตข้อ้จ ากดั
ของงบประมาณ ท่ีมาของเส้นอปุสงค ์ตวัแปรท่ีก าหนดอปุสงคแ์ละการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์ค าความยืดหยุน่ของอปุ



สงค ์ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการผลิต ท่ีมาของเส้นอุปทาน ค่าความยืดหยุน่ของอปุทาน ตวัแปรท่ีก าหนดอุปทานและการ
เปล่ียนแปลงของเส้นอปุทาน ดุลยภาพของตลาด โครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  

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 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 
 รายวิชาบังคับก่อน: 801-102 หลักการบัญชี 
 Prerequisite: 801-102 Principles of Accounting  

แนวคิด หลกัการ และการประยกุตก์ารบญัชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมธุรกิจขององคก์รจากมุมมองของ
ผูบ้ริหาร การน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ การวิเคราะห์รายงานการเงิน การ
จดัท างบประมาณ งบประมาณลงทุน การวิเคราะหต์น้ทุน-ปริมาณ-ก าไร พฤติกรรมตน้ทุนและการจ าแนก การวิเคราะห์
ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน  

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 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 Principles of Management  

หลกัการจดัการและเทคนิคการวิเคราะห์ หลกัการตดัสินใจในระบบการจดัการ องคก์รและการออกแบบ
องคก์ร ทฤษฎีองคก์รและการพฒันาองคก์ร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การพฒันาสมรรถภาพการจดัการ  

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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
 Human Resources Management                   

ทฤษฎีและหลกัปฏิบติัท่ีใชส้ าหรับการจดัการบคุลากร โครงสร้างและการด าเนินงานของแผนกทรัพยากร
มนุษย ์การจา้งงาน วินยัพนกังาน การจ่ายผลตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบติังาน 

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 สถิติและซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ 



 Prerequisite: 812-201 Basic Statistics and Software  
วิธีการทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหปั์ญหาทางธุรกิจและการตดัสินใจภายใตภ้าวะความไม่แน่นอน 

เน้ือหาวิชาครอบคลุมกระบวนการและวิธีการทางสถิติต่างๆ อนัไดแ้ก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติพรรณนา การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐานแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอย โดยเนน้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
เรียนการสอนเพ่ือประยกุตก์บัขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจริง 

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  เศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6) 
 Macroeconomics 

หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค ประกอบดว้ยรายไดป้ระชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน รายจ่ายของรัฐบาล 
การคา้ระหว่างประเทศ การเปล่ียนแปลงระดบัรายไดป้ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร อุปสงคแ์ละอปุทานของเงิน 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  กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Business Law  

หลกัทัว่ไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคญั
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี
อากร  

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 นวัตกรรมกระบวนการส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
 Process Innovation for Service Sector  

การน าทฤษฎี ขอ้มูลสถิติและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการบริหารขั้นตอนการให้บริการของธุรกิจภาค
บริการและตดัสินใจแกปั้ญหา การประยกุตใ์ชน้วตักรรมเพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจใน
ภาคบริการ การวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การเพ่ิม
ผลิตภาพของกระบวนการ  
 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  การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 
Sustainable Environmental Management  
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบและสัมพนัธ์กบัหน่วยธุรกิจ การวางแผนและการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก 

จรรยาบรรณขององคก์รต่อการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีค านึงผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม แนวคิดการจดัการธุรกิจทั้งภาคบริการและภาคการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

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 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจภาคบริการ  3(2-3-4) 

Information Technology for Business in Service Sector 
เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในการแกไ้ขปัญหาทาง

ธุรกิจในภาคบริการ ความปลอดภยัของสารสนเทศ การพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ จริยธรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยกุต์
ส าหรับธุรกิจภาคบริการ ประเดน็ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบกบัเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจในภาคบริการ  

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 หลักธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม  3(3-0-6)  
 Corporate Governance and Social Responsibility of Business 

ความสัมพนัธ์ ผลกระทบ และความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูถื้อหุ้น 
ฝ่ายบริหารแรงงาน คูค่า้ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน หน่วยงานภาครัฐองคก์รภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ส่วนรวม โดยมีเน้ือหามุ่งเนน้บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีต่อเป้าหมายในการ
สร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ยการใหค้วามเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่น
กลไกการก ากบัดูแลกิจการในมุมกวา้ง ไปจนถึงการผสานความรับผิดชอบให้อยูใ่นทุกภาคส่วนของการด าเนินกิจการและ
พฒันาสู่กลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจ  

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 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์    3(3-0-6) 

Customer Relationship Management 
แนวคิดการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การบริการลูกคา้ตามลกัษณะสินคา้และบริการ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัส่วนประ

สมการบริการ การก าหนดนโยบาย การจดัการการให้บริการลูกคา้ การพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมและการประเมินผล การ



เก็บรวบรวมสารสนเทศของลูกคา้ การส ารวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การจดัการขอ้ร้องเรียนและการ
ปรับปรุงแกไ้ข เทคนิคการเจรจากบัลูกคา้ท่ีมีปัญหา การเผยแพร่สารสนเทศและการรักษาลูกคา้ ตลอดจนการพฒันาระบบ
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์  

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 การเงินธุรกิจและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 ทางการเงิน   

Business Finance and Financial Technology   
ปัญหาการด าเนินงานและยทุธศาสตร์ทางการเงิน การจดัสรรเงินทนุ ค่าของทุนและโครงสร้างการเงิน ระบบ

สารสนเทศทางการเงิน โครงสร้างการเงิน การก าหนดนโยบายทางการเงินของบริษทัและการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทาง
การเงิน เทคโนโลยทีางการเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าสินคา้และบริการ   

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  ความเป็นผู้น า 3(3-0-6) 
 Leadership 

รายวิชาบังคับก่อน: 801-204 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 801-204 Human Resources Management  
คุณลกัษณะและพฤติกรรม ประเภทและความหลากหลายของความเป็นผูน้ า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะ

ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผูน้ าทีมงาน ภาวะผูต้าม ความรับผิดชอบของผูน้ า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้าม การส่ือสาร
อยา่งมีภาวะผูน้ า ลกัษณะเฉพาะ คุณลกัษณะและความทา้ทายของผูน้ าตวัอยา่งในปัจจุบนั มาตรฐานทางจริยธรรมและ
พฤติกรรมของผูน้ าและองคก์ร  

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  ธุรกิจการบริการและ   3(3-0-6) 
 การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  

International Business in Hospitality and Tourism 
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในบริบทของโลก นยัทางยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานต่างวฒันธรรมท่ี

มีกฎหมาย ภาษา และค่านิยมแตกต่างกนั ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
สถานการณ์ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวโลก  



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 โครงงานนวัตกรรมส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
 Innovation Project for Service Sector   

การสร้างสรรคแ์ละคดักรองความคิดใหม่ กระบวนการจดัการความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างนวตักรรม ขั้นตอน
การเพ่ิมมูลค่านวตักรรมหรือแปลงนวตักรรมในภาคบริการเพ่ือพฒันาเป็นผูป้ระกอบการ การประยกุตใ์ชน้วตักรรมเพ่ือการ
เพ่ิมผลิตภาพในการใหบ้ริการ ตลอดจนการวางแผนและการด าเนินการตามแผน การก าหนดแผนฉุกเฉิน รวมถึงติดตาม
โครงการและการประเมินผลโครงการ  

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  การจัดการต้นทุนและรายได้ส าหรับธุรกิจภาคบริการ  3(3-0-6) 
 Cost and Revenue Management for Business in Service Sector 

ทฤษฎีและแนวความคิดของระบบสารสนเทศทางบญัชีและการเงินท่ีใชใ้นภาคบริการ กลยทุธ์ส าหรับการ
จดัการรายไดแ้ละการควบคุมตน้ทุนในภาคบริการ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์รายไดแ้ละตน้ทนุส าหรับธุรกิจ
ภาคบริการ การประยกุตใ์ชร้ะบบการช าระเงินออนไลน์ส าหรับธุรกิจภาคบริการ และคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของรายได้
และตน้ทนุท่ีสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจภาคบริการ  

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  การตลาดส าหรับการบริการในยุคดิจิตอล  3(3-0-6) 
 Marketing for Service in Digital Age  

การประยกุตห์ลกัคดิและหลกัปฏิบติัทางการตลาดท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจภาคบริการ  การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทาง
การตลาด โอกาส ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และกลยทุธ์ส าหรับการจดัการการตลาดของธุรกิจภาคบริการ การวางแผน
และการด าเนินการทางการตลาดในส่ือออนไลน์ส 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  การวิจัยทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Business Research 
 รายวิชาบังคับก่อน: 801-205 สถิติธุรกิจ 



 Prerequisite: 801-205 Business Statistics   
ความเขา้ใจและการยอมรับคุณค่าและเทคนิคการวิจยัท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถของการรับรู้และการวิจารณ์วิธีการวิจยัในปัจจุบนั การพฒันาและการท างานวิจยัเชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์และการก าหนดปัญหา ขอบเขตการวิจยั การออกแบบระเบียบวิธีวิจยั การสุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูล การ
วิเคราะห์และการประมวลผลโดยใชห้ลกัสถิติ การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจยัส าหรับธุรกิจภาคบริการใน
อนาคต  

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 กลยุทธ์การส่ือสารและเจรจาต่อรอง  3(3-0-6) 
 Communication and Negotiation Strategy 

ทฤษฎีเกม ลกัษณะทัว่ไปและความส าคญัของการส่ือสารและการเจรจา กระบวนการส่ือสารและการเจรจาทาง
ธุรกิจ รูปแบบของการเจรจาทั้งการเจรจาโดยตรง หรือการเจรจาโดยใชค้นกลางและการบริหารการประชาสัมพนัธ์ของ
องคก์ร  

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 การจัดการกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Management                             

กระบวนการการจดัการกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการประเมินสภาพแวดลอ้ม การก าหนด      กลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไป
ใชง้าน และการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบติังานในระดบับรรษทั ธุรกิจและหนา้ท่ีงาน การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัมหภาคและจุลภาค ซ่ึงเป็นประเด็นหลกัในการพฒันาและการน ากลยทุธ์ของบริษทัไปใชง้าน 

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  นวัตกรรมการบริการและการพฒันาธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 
 Service Innovation and Development of New Ventures 
 รายวิชาบังคับก่อน: 801-309 โครงงานนวตักรรมส าหรับภาคบริการ  
 Prerequisite: 801-309 Innovation Project for Service Sector   

ขั้นตอนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ อาทิ โอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการพฒันานวตักรรม
ผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมทางกระบวนการการให้บริการ ประเดน็ส าคญัทางการเงินในวงจรของธุรกิจรวมถึงการก่อตั้ง การ
จดัการการปิดกิจการ หรือการขายกิจการซ่ึงเป็นทางออกเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยจะเนน้ศึกษาถึงการลงทนุ 



เงินทนุหมนุเวียน แหลง่ท่ีมาของเงินทุนและการประเมินมูลค่า ความทา้ทายท่ีผูป้ระกอบการขนาดยอ่มเผชิญ ทกัษะการ
จดัการท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจขนาดยอ่ม        ปัจจยัความส าเร็จส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 

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  การจัดการข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 Cross Cultural Management 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบการบริหารงานท่ีแตกต่างขา้มวฒันธรรม ปัจจยัก าหนดวฒันธรรม ปรัชญา
วฒันธรรม ระบบค่านิยมและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ซ่ึงส่งผลต่อวิธีการจดัการ บุคคล วิชาชีพ และองคก์ารในการ
จดัการขา้มวฒันธรรม ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม หลกัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมใน
ชุมชนผา่นความรู้ความเขา้ใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เช้ือชาติ รูปแบบของวฒันธรรมภาษา ยทุธวิธีในการ
ส่ือสาร การจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชนน าไปสู่การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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  การตลาดระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Marketing 

ความส าคญัและสภาพแวดลอ้มของการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและนโยบาย  ของรัฐ การพิจารณาเลือก
สินคา้และตลาดส าหรับการส่งออกหรือการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนการพิจารณาตลาดภายในประเทศส าหรับการ
น าเขา้สินคา้ การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการขนส่งเพ่ือการส่งออกและน าเขา้ การก าหนดราคาสินคา้และบริการทั้งในตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การเลือกตวัแทนจ าหน่าย การส่งเสริมการวางแผนและควบคมุ ปัญหาและอุปสรรคใน
การตลาดระหว่างประเทศ  

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  การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับภาคบริการ  3(3-0-6) 
 Supply-Chain Management for Service Sector 

แนวคิดและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารโซ่อุปทานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้และบริการของธุรกิจ 
ตลอดจนการน าแนวคิดไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงความ



ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงการจดักระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

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  การบริหารตราสินค้า   3(3-0-6) 
 Brand Management 

นโยบายและกลยทุธ์การจดัการตราสินคา้ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค การวิเคราะหค์ู่แขง่ขนั กระบวนการสร้างตรา
สินคา้ การออกแบบตราสินคา้ การขยายตราสินคา้ การจดัการประสาทสัมผสัเก่ียวกบัตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้ระดบั
โลก การด ารงตราสินคา้ให้คงอยูต่ลอดไป ความลม้เหลวและการแกไ้ขความลม้เหลวของตราสินคา้ การส่ือสารตราสินคา้ 
การควบคุมและประเมินผลตราสินคา้  

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 การบริหารจัดการความเส่ียง   3(3-0-6) 
 Corporate Risk Management 

แนวทางดา้นกฎหมายและกลยทุธ์การจดัการ หลกัการและหลกัปฏิบติัในการลดความเส่ียงท่ีมีต่อความ
ปลอดภยัของบุคคลและทรัพยสิ์นท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในภาคบริการมกัประสบการวิเคราะห์หลกัการประเมินความเส่ียงและ
การจดัการวิกฤตการณ์ ความรับผิดชอบทางกฎหมายต่างๆ ของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการ  

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 การฝึกปฏบิัติงาน     6(0-36-0)  
 Practical Training  

การท างานระดบัปฏิบติัการในแผนกท่ีใหบ้ริการลูกคา้ หรือแผนกสนบัสนุนการใหบ้ริการ หรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศาสตร์ทางดา้นการบริหารธุรกิจ 

Working in the functional areas of service production departments, supporting departments or in the 
management related departments   
 
801-601   สหกิจศึกษา    6(0-36-0)  
 Co-operative Studies  

การท างานในฐานะนกัศึกษาฝึกหดัในสาขาบริหารธุรกิจ ระดบับริหาร ระดบัปฏิบติัการหรือเทียบเท่า หรือ
สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

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



 
801-602 โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1  6(0-36-0) 
 Study Abroad Program 1  

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาในมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
การบริการและการท่องเที่ยว 

One semester study abroad program at one of the partner universities or by Faculty’s approval  
 
801-603 โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 2  6(0-36-0) 
 Study Abroad Program 2 

ศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาในมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
การบริการและการท่องเที่ยว 

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

พฒันาความเป็นมืออาชีพในอตุสาหกรรมการบริการโดยการเรียนรู้การแสดงออกทางภาษากายท่ีเป็นสากล 
การสร้างความมัน่ใจในตนเอง มีทศันคติเชิงบวกและแรงจูงใจ การแต่งกายท่ีเป็นทางการและถูกกาลเทศะ รวมไปถึงการแต่ง
กายการท่ีเสริมบุคลิคภาพ                   

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     

ประวติัความเป็นมา พฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นเทนนิส  การฝึกทกัษะการเล่น
เทนนิส เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background; evolution of rules; regulations and safety; developing and increasing personal health 
by practicing tennis 
 
803-202 ลีลาศ    1(0-2-1) 
 Ballroom Dance    

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเตน้ลีลาศ การฝึกทกัษะลีลาศเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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      



ประวติัความเป็นมา พฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นกอลฟ์   การฝึกทกัษะการเล่น
กอลฟ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background; evolution of rules; regulations and safety; developing and increasing personal health 
by practicing golf 
 
803-204 โยคะ    1(0-2-1) 
 Yoga  

ประวติัความเป็นมา พฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นโยคะ   การฝึกทกัษะการเล่นโยคะ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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  

ประวติัความเป็นมา พฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก๊ก 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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  

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตนั การฝึกทกัษะการเล่น
แบดมินตนั เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

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    

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการชกมวยไทย การฝึกทกัษะการชกมวย
ไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background; evolution of rules; regulations and safety; developing and increasing personal health 
by practicing Thai Boxing 
 
803-208 ว่ายน ้า    1(0-2-1) 
 Swimming  

ประวติัความเป็นมา พฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการว่ายน ้า การฝึกทกัษะการว่ายน ้าเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 



Historical background; evolution of rules, regulations and safety of Swimming; developing swimming skills 
to promote personal health by practices 
 
810-101  ความเป็นมืออาชีพและ   3(3-0-6) 
 ทักษะชีวิต 
 Professionalism and Life Skills 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการจดัการทศันคติเชิงบวกต่อชีวิตการพฒันาบคุลิกภาพ 
การแกปั้ญหาและทกัษะการตดัสินใจ การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมโดยยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรม การคิด
ซบัซอ้นอยา่งมีวิจารณญาณ    ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 

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  อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
 ASEAN Studies    

ศึกษาวฒันธรรมส าคญัท่ีมีอทิธิพลของอาเซียน ความหลากหลายของวฒันธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีและกฎหมาย แนวโนม้ดา้นความสัมพนัธ์อาเซียน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในอาเซียนทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต  

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 ประวัติศาสตร์และสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Thai History and Society   

แหล่งก าเนิดของชนชาติไทย พฒันาการของสังคมและวฒันธรรมชุมชนไปสู่ความเป็นรัฐ อาณาจกัรโบราณ
ของไทย การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์ไทยในบริบทของประวติัศาสตร์โลก วิวฒันาการทางการเมือง การ
ปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจบุนั  

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  เอเชียศึกษา    3(3-0-6) 
 Asian Studies    



ศึกษาวฒันธรรมส าคญัท่ีมีอทิธิพลของเอเชีย จีน อินเดีย ความหลากหลายของวฒันธรรม ศาสนา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและกฎหมาย แนวโนม้ดา้นความสัมพนัธ์ในทวีปเอเชีย ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงในทวีป
เอเชียทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

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 ปรัชญาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Philosophy                                                                            

ความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองทฤษฎีทางปรัชญาท่ีส าคญั อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ การคิดเชิงตรรกะ การ
เปรียบเทียบแนวคดิปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญากบัวิถีชีวิต 

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 อารยธรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
 ตะวันออกเฉียงใต้ 
 Southeast Asian Civilization                                   

ศึกษาความเป็นมาและพฒันาการของสังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ศึกษาแหล่ง
อารยะธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผน่ดินใหญ่ การสะทอ้นความคดิเร่ืองอิทธิพลและผลกระทบของสังคม
ตะวนัออกและตะวนัตกท่ีมีผลต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นลทัธิ 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 ภูมิปัญญาและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต เรียนรู้เร่ือง
การใชธ้รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในวิถีชีวิตประจ าวนัของไทย และวิธีการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา การ
เปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งแนวโนม้ในอนาคต อภิปรายวิธีการรักษาวฒันธรรม และการประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจ าวนัในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

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 อันดามันศึกษา   3(3-0-6) 
 Andaman Studies 



การศึกษาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของประเทศไทยดา้นภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั และความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของประเทศไทยและ
ชุมชนอื่นๆ 

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 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Law in Daily Life    

ความรู้เชิงลึกในระบบกฎหมายของไทย และการศึกษาผลของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยต์่อประชาชน  

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 อารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
 World Civilization  

ก าเนิดและวิวฒันาการของอารยธรรมโลก ตั้งแต่ยคุหิน ยคุกลาง ยคุฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม สมยัปฏิวติั
อุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบนัตลอดจนความสัมพนัธ์ของอารยธรรมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
ปัญหาการผสมผสานอารยธรรมตะวนัออกกบัตะวนัตกในปัจจบุนั 

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    

ความหมายและขอบข่ายของศิลปะและวฒันธรรมไทย การจ าแนกประเภทต่างๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะ
แขนงต่างๆ ของไทย ทศันศิลป์ ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หตัถกรรมไทย 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 ภูมิปัญญาไทย   3(3-0-6) 
 Thai Wisdom  

ความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย ท่ีมา องคป์ระกอบและประเภทของภูมิปัญญาไทย ความสัมพนัธ์
ระหว่างภูมิปัญญาไทยกบัปัจจยัส่ี ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งกาย สมุนไพรและอาหารไทย ยารักษาโรค การประกอบอาชีพของ
คนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย คุณค่า การอนุรักษ ์การส่งเสริม การเผยแพร่ และการปรับใชภู้มิปัญญาไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั 



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  การส่ือสารในสังคมโลก  3(3-0-6) 
 Communication in a Global  
 Society      

ความหมายและท่ีมาของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม หลกัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมผา่นความเขา้ใจ
ทางดา้นภาษา ขนบธรรมเนียม ชั้นทางสังคม เพศ เช้ือชาติ รูปแบบของวฒันธรรมทางภาษา กลยทุธ์การส่ือสาร โครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มเช้ือชาติซ่ึงจะน าไปสู่การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

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 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
 Social Psychology 

การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณาถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจดัระเบียบ
สังคม วิธีการและขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบัการกระตุน้ 
การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจงูใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

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 ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเนน้ประโยชน์สังคม ปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  3(2-2-5) 
 English for Effective Communication    

การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพ การส่ือสารใน
ระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 

Effective communication skills in both interpersonal and professional situations, communications in 
international settings, giving impromptu responses, public speaking 
 



811-102 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    3(2-2-5) 
 English for Academic Purposes                                           

การสร้างเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนในรูปแบบของ
การตอบค าถามอตันยัดว้ยการเขียนบรรยาย การเขียนรายงานเชิงวชิาการภาษาองักฤษ วิธีการอา้งอิงและการเขียน
บรรณานุกรม การพฒันากระบวนการเขา้ถึงวิธีการเขียนอยา่งมีระบบและมีอิสระทางความคดิ 

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  ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 1          3(2-2-5) 
 Fundamental Chinese I    

ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  

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  ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 2          3(2-2-5) 
  Fundamental Chinese II   
 รายวิชาบังคับก่อน: 811-113 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 1 
 Prerequisite: 811-113 Fundamental Chinese I    

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน ทกัษะใน
การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills 
 
811-123  ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 1      3(2-2-5) 
 Fundamental Korean I      

ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  

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  ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 2      3(2-2-5) 
 Fundamental Korean II   



 รายวิชาบังคับก่อน: 811-123 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 1 
 Prerequisite: 811-123 Fundamental Korean I      

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน ทกัษะใน
การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills 
 
811-133  ภาษาญี่ปุ่ นขั้นพื้นฐาน 1          3(2-2-5) 
 Fundamental Japanese I      

ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  

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  ภาษาญี่ปุ่ นขั้นพื้นฐาน 2          3(2-2-5) 

Fundamental Japanese II   
 รายวิชาบังคับก่อน: 811-133 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 1 
 Prerequisite: 811-133 Fundamental Japanese I      

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียนรูปประโยคขั้นพ้ืนฐาน ทกัษะใน
การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

Basic verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; 
fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills 
 
811-173  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 1      3(2-2-5) 
 Fundamental German I      

ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพ้ืนฐาน จ านวนตวัเลข และการนบั การ
ทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย เช่น การแนะน าตวัเอง การ
ซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  

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  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 2        3(2-2-5) 
 Fundamental German II   
 รายวิชาบังคบัก่อน:  811-173 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 1 
 Prerequisite:  811-173 Fundamental German I      



โครงสร้างของค ากิริยาขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้น พ้ืนฐาน ทกัษะในการพูดขั้น
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

Basic verb structures; practice in listening, reading comprehension, speaking and writing; fundamental 
sentence patterns; basic verbal survival skills 
 
811-201 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 English for Creative Writing   

ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค ์วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใชรู้ปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึงการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรคจ์ากการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  3(2-2-5) 
 English for Presentation and Discussion                

ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทัว่ไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบค 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 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 3           3(2-2-5) 
 Fundamental Chinese III   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-114 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 2  
 Prerequisite:  811-114 Fundamental Chinese II   

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอยา่งส้ันๆ กบั
เจา้ของภาษา 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 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 1          3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Chinese I    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-213 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน 3 
 Prerequisite:  811-213 Fundamental Chinese III   

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการใชภ้าษาท่ี
ซบัซอ้นขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม อ่านเร่ืองราวส้ัน 
ๆ ได ้

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 ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 3          3(2-2-5) 
 Fundamental Korean III   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-223 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 2 
 Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean II 

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอยา่งส้ันๆ กบั
เจา้ของภาษา 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  ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 1              3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Korean I      
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-223 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน 3 
 Prerequisite:  811-223 Fundamental Korean III     

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการใชภ้าษาท่ี
ซบัซอ้นขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถกูตอ้งเหมาะสม อ่านเร่ืองราว
ส้ันๆ ได ้ 

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 ภาษาญี่ปุ่ นขั้นพื้นฐาน 3    3(2-2-5) 
 Japanese Fundamental III   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-134 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 2 
 Prerequisite:  811-134 Japanese Fundamental II  

โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอยา่งส้ันๆ กบั
เจา้ของภาษา 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 ภาษาญี่ปุ่ นขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 1              3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Japanese I    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-233 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐาน 3 
 Prerequisite: 811-233 Japanese Fundamental III 

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการใชภ้าษาท่ี
ซบัซอ้นขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม อ่านเร่ืองราว
ส้ันๆ ได ้ 

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  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 3        3(2-2-5) 
 Fundamental German III   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-174 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 2 
 Prerequisite:  811-174 Fundamental German II   

โครงสร้างของค ากิริยาและกาล รูปขอร้อง ค าส่ัง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอยา่งส้ันๆ กบัเจา้ของภาษา 
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  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 1  3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate German I    
 รายวิชาบังคับก่อน: 811-273 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 3 
 Prerequisite:  811-273 Fundamental German III   

พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการใชภ้าษาท่ี
ซบัซอ้นขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม อ่านเร่ืองราว
ส้ันๆ ได ้ 

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 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 2             3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Chinese II    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-214 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1 
 Prerequisite: 811-214 Pre-Intermediate Chinese I     

การผสมผสานทกัษะทางการส่ือสารท่ีไดเ้รียนไปเพื่อใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ
การอ่านเขียน การท าความเขา้ใจและเขียนโนต้ขอ้ความ ประกาศ โดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น ความรู้
ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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  ภาษาจีนขั้นกลาง                3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II 

การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์และรูปประโยคเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และซบัซอ้นย่ิงขึ้น 
เพ่ิมเติมค าศพัทเ์พ่ือการอ่าน และสนทนาใหค้วามคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน เขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ 



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 ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 2             3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Korean II    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-224 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1 
 Prerequisite: 811-224 Pre-Intermediate Korean I    

การผสมผสานทกัษะทางการส่ือสารท่ีไดเ้รียนไปเพื่อใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ
การอ่านเขียน การท าความเขา้ใจและเขียนโนต้ขอ้ความประกาศ โดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น ความรู้
ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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  ภาษาเกาหลีขั้นกลาง              3(2-2-5) 
 Intermediate Korean   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korean II      

การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์และรูปประโยคเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และซบัซอ้นย่ิงขึ้น 
เพ่ิมเติมค าศพัทเ์พ่ือการอ่าน และสนทนาใหค้วามคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน เขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

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 ภาษาญี่ปุ่ นขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 2            3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate Japanese II    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-234 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1 
 Prerequisite:  811-234 Pre-Intermediate Japanese I   

การผสมผสานทกัษะทางการส่ือสารท่ีไดเ้รียนไปเพื่อใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ
การอ่านเขียน การท าความเขา้ใจและเขียนโนต้ขอ้ความ ประกาศ โดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น ความรู้
ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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  ภาษาญี่ปุ่ นขั้นกลาง              3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese 
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์และรูปประโยคเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และซบัซอ้นย่ิงขึ้น 
เพ่ิมเติมค าศพัทเ์พื่อการอ่าน และสนทนาใหค้วามคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน เขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

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  ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสู่ขั้นกลาง 2     3(2-2-5) 
 Pre-Intermediate German II    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-274  ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 1 
 Prerequisite:  811-274 Pre-Intermediate German I  

การผสมผสานทกัษะทางการส่ือสารท่ีไดเ้รียนไปเพื่อใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ทกัษะ
การอ่านเขียน การท าความเขา้ใจและเขียนโนต้ขอ้ความ ประกาศ โดยใชป้ระโยคธรรมดาจนถึงประโยคความซอ้น ความรู้
ดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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   ภาษาเยอรมันขั้นกลาง          3(2-2-5) 
 Intermediate German    
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II    

การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และซบัซอ้นย่ิงขึ้น 
เพ่ิมเติมค าศพัทเ์พ่ือการอ่าน และสนทนาใหค้วามคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน เขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัได ้

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 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ           3(2-2-5) 
 Chinese for Business   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    



ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายใตส้ถานการณ์หรือรูปแบบที่ใชบ้่อย เช่น การใชโ้ทรศพัท ์
เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ และวฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและระมดัระวงัใน
เร่ืองของธุรกิจ 

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 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว        3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-313 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-313 Pre-Intermediate Chinese II    

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรมและงานมคัคุเทศกแ์ละงานบริการอื่นๆ การรับส ารอง
ห้องพกั งานตอ้นรับส่วนหนา้ การจดัการกบัปัญหา สถานการณ์ในภตัตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษทัรถเช่า งานขาย
ทวัร์ ภาษาส าหรับงานมคัคุเทศก ์ อธิบายเร่ืองราวของประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 
 Korean for Business   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ภายใตส้ถานการณ์หรือรูปแบบที่ใชบ้่อย เช่น การใชโ้ทรศพัท ์
เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ และวฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและระมดัระวงัใน
เร่ืองของธุรกิจ 

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 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 Korean for Tourism   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-323 ภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-323 Pre-Intermediate Korea II    

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรมและงานมคัคุเทศกแ์ละงานบริการอื่นๆ การรับส ารอง
ห้องพกั งานตอ้นรับส่วนหนา้ การจดัการกบัปัญหา สถานการณ์ในภตัตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษทัรถเช่า งานขาย
ทวัร์ ภาษาส าหรับงานมคัคุเทศก ์ อธิบายเร่ืองราวของประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  



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 ภาษาญี่ปุ่ นเพ่ือธุรกิจ    3(2-2-5) 

Japanese for Business   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ภายใตส้ถานการณ์หรือรูปแบบที่ใชบ้่อย เช่น การใชโ้ทรศพัท ์ 
เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ และ วฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและระมดัระวงั
ในเร่ืองของธุรกิจ 

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    ภาษาญี่ปุ่ นเพ่ือการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 Japanese for Tourism   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-333 ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  811-333 Pre-Intermediate Japanese II    

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรมและงานมคัคุเทศกแ์ละงานบริการอื่นๆ การรับส ารอง
ห้องพกั งานตอ้นรับส่วนหนา้ การจดัการกบัปัญหา สถานการณ์ในภตัตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษทัรถเช่า งานขาย
ทวัร์ ภาษาส าหรับงานมคัคุเทศก ์ อธิบายเร่ืองราวของประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจ    3(2-2-5) 
 German for Business   
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2  
 Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ภายใตส้ถานการณ์หรือรูปแบบที่ใชบ้่อย เช่น การใชโ้ทรศพัท ์
เขียนเอกสารต่างๆ เช่น บนัทึกแจง้เวียน โทรสาร ฯลฯ ภาษาแบบสุภาพ และวฒันธรรมและส่ิงท่ีควรค านึงและระมดัระวงัใน
เร่ืองของธุรกิจ 

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  ภาษาเยอรมันเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
 German for Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน:  811-373 ภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นกลาง 2 
 Prerequisite:  811-373 Pre-Intermediate German II 

ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานโรงแรมและงานมคัคุเทศกแ์ละงานบริการอื่นๆ การรับส ารอง
ห้องพกั งานตอ้นรับส่วนหนา้ การจดัการกบัปัญหา สถานการณ์ในภตัตาคาร สปาและสถานสุขภาพ บริษทัรถเช่า งานขาย
ทวัร์ ภาษาส าหรับงานมคัคุเทศก ์ อธิบายเร่ืองราวของประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียวในภูเก็ตโดยสังเขป  

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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 Mathematics for Daily Life                                                                              

ตรรกศาสตร์และการให้เหตผุล เซต ฟังกช์นั กราฟระบบจ านวนจริงและการประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 
คณิตศาสตร์การเงินและการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติส าหรับการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 

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 ขอ้มูลและระดบัการวดั สถิติพรรณนา เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง การแจกแจง 
ช่วงความเช่ือมัน่ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบดว้ยไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใชโ้ปรแกรมสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล 

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 การจัดการและการตรวจประเมินคุณภาพการบริการ  3(3-0-6) 
 Service Quality Management and Auditing 

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ความส าคญั หลกัการและขั้นตอนการจดัการคุณภาพการบริการและการประยกุตใ์ช้
ในธุรกิจโรงแรม วิธีการและประเด็นส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพการบริการ หลกัการและขั้นตอนในการตรวจประเมิน
คุณภาพการบริการและการประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจโรงแรม 

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  การจัดการงานแสดงนิทรรศการและการแสดงเพ่ือการค้า  3(3-0-6) 
 Exhibitions and Tradeshows Management 

บทบาทผูจ้ดัการฝ่ายการจดัแสดงของบริษทั รวมถึงการก าหนดวตัถุประสงค ์การออกแบบท่ีแสดงสินคา้ การ
ขนส่งและการติดตั้ง การจดัหาคนประจ าท่ีแสดงสินคา้และการฝึกอบรม การจดัการงานแสดงเพ่ือการคา้ท่ีประกอบดว้ยการ
ออกแบบ การท าสัญญา ระเบียบขอ้บงัคบัและพิธีการศุลกากร 

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  การจัดการการด าเนินงานบริการ  3(3-0-6) 
        Service Operations Management  

ทฤษฎีและแนวความคิดหลกัในการปรับปรุงคุณภาพวิชาชีพ ผลประโยชน์ของการควบคุม คุณภาพเพ่ือเพ่ิม
สมรรถภาพองคก์าร ลดตน้ทุน และเพ่ิมความพึงพอใจลูกคา้ เขา้ใจองคป์ระกอบหลกัของการประกนัคุณภาพบริการ การ
วางแผนกลยทุธ์การด าเนินงาน การพฒันาโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการส ารวจความพึง
พอใจลูกคา้ รวมถึงกรณีศึกษาท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมการบริการ  

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 ธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Business 

หลกัการด าเนินงานธุรกิจนานาชาติในยคุโลกาภิวตัน์ ประเดน็ส าคญัท่ีน่าสนใจในการท าธุรกิจนานาชาติใน
โลกปัจจบุนั ความแตกต่างของสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในระดบันานาชาติ ประเดน็ทางวฒันธรรม ทฤษฎีการคา้และการ
ลงทุน การจดัการทางการเงินและการตลาดในการท าธุรกิจระดบันานาชาติ การพฒันาโซ่อุปทานธุรกิจคา้ปลีก 

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  การจัดการและการด าเนินงานสโมสร  3(3-0-6) 
 Club Management and Operations 

หลกัการและแนวปฏิบติัในการจดัการสโมสร รวมถึงการจดัการสมาชิก กิจกรรมภายในสโมสร การรักษา
ความปลอดภยั การบ ารุงรักษาสถานท่ี ภาพรวมของการจดัการภายใน บทบาท และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสโมสรประเภท
ต่างๆ รวมถึงการจดัและบริหารสนามฝึกซอ้มกอลฟ์  

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 การจัดการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริการ     3(3-0-6)  
 Real Estate Management for Hospitality  

แนวคิดการจดัการอสังหาริมทรัพย ์สินคา้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีดิน สิทธิและท าเล กฎหมายและขอ้บงัคบั
ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม รูปแบบการตกแต่งภายใน ทฤษฎีดา้นการตลาด
อสังหาริมทรัพย ์การวิเคราะหจ์ุดแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การวิเคราะห์อปุสงคแ์ละ
อุปทาน การวิเคราะห์การลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย ์การประเมินราคา กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด เทคนิคการขายและ
การบริการหลงัการขาย การบริหารจดัการส านกังานขาย  

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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเรือยอร์ช  3(3-0-6) 
 Introduction to Yacht Business  

ประวติัของเรือยอร์ช ประเภทและสไตลข์องเรือยอร์ช ระบบการท างานของเรือยอร์ช การออกแบบตกแต่ง การ
ซ่อมและการบ ารุงรักษา ระบบความปลอดภยัส าหรับเรือยอร์ช การบริหารลูกเรือและการคดัเลือก การสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน การสนบัสนุนดา้นเทคนิค การควบคุมทางการเงินและการให้บริการ การสนบัสนุนดา้นการขนส่ง การรับรอง
มาตรฐานและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด การตลาดส าหรับเรือยอร์ช        การบริหาร บญัชี การประกนัภยัและการช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมาย   

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 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ความตอ้งการและแรงจงูใจในการเดินทาง กระบวนการตดัสินใจ
เลือกจุดหมายปลายทาง การจ าแนกประเภทนกัท่องเที่ยวและรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว แนวโนม้พฤติกรรมการ
เดินทางและตลาดนกัท่องเท่ียวในอนาคต คุณภาพและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ภาคสนาม  

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 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 
 Travel Service Business Innovation 

การเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด 
นวตักรรมทางการตลาด นวตักรรมของสินคา้และบริการดา้นการทอ่งเท่ียว ทกัษะการบริหารเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 



พฤติกรรมองคก์รและการแกไ้ขความขดัแยง้ภายในองคก์ร ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและการปรับใชก้ลยทุธท์าง
ธุรกิจในบริบทส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  

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 
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