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ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูมีความเขาใจ
ในปรัชญา และวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอยูในภาษาจีน อีกทั้งเปนผูตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
Patt4494มสามารถในการใชภาษาจีนสื่อความหมายไดถูกตองและเหมาะสม ทั้งดานการฟง การพูด 
     การอาน และการเขียน 
2.  เพื่อใหบัณฑิตเขาใจปรัชญา และวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอยูในภาษาจีน
3.  เพื่อใหบัณฑิตสามารถประยุกตนำความรูความเขาใจทางภาษาและวัฒนธรรมจีนไปใชในการประกอบอาชีพและ
     การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน 
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใหบริการแกสังคม รับใชสังคม
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ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค  โทร. 0-2312-6300-79  ตอ 1178, 1431, 1176

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เปนอยางดี มีทักษะทางดานภาษาศาสตร วรรณคดีภาษาอังกฤษ และการแปล มีความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สามารถ
ประยุกตใชความรูเขากับการทำงานและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
      ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนสาขาวิชาที่จำเปนตอการสรางองคความรูและบุคลากร
ทางวิชาการท่ีมีความสามารถและความเขาใจในศาสตรของภาษาอังกฤษ และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทกัษะทางภาษาอังกฤษท้ังดาน การฟง การพูด การอาน การเขียนรวมถึงดานภาษาศาสตร
วรรณคดีภาษาอังกฤษ และการแปล คิดวิเคราะหและประยุกตใชความรูในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังใน
การทำงานและการศึกษาตอในระดับสูง
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเขาใจแนวคิด ปรัชญาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อนำไปปรับใชในการดำรงชีวิตใน
สังคมและการประกอบอาชีพ
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ใฝหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีจิตสาธารณะ สำนึก
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษา และนำความรูดานภาษาอังกฤษไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  138  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -  
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)     -       -
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)     -       -
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)     -       -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   102  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       15  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 1003  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(3/3-0-0)      -     -
EG 1083  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน    3(2/2-1/2-0)      -     -
EG 1143  ภาษาศาสตรเบื้องตน     3(3/3-0-0)      -     -
EG 2203  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี    3(3/3-0-0)      -     -
EG 2703  หลักการแปลเบื้องตน     3(3/3-0-0)      -     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       57  หนวยกิต
EG 2033  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห    3(3/3-0-0)          EG 1003     -
EG 2043  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ    3(3/3-0-0)          EG 2033     -
EG 2053  การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา   3(3/3-0-0)          EG 1003     -
EG 2163  การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ    3(3/3-0-0)          EG 2053     -
EG 2183  การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง    3(2/2-1/2-0)          EG 1083     -
EG 2193  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(2/2-1/2-0)          EG 2183     -
EG 2303  วรรณกรรมนานาชาติ     3(3/3-0-0)          EG 2203     -
EG 2403  ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1    3(3/3-0-0)          EG 1143     -
EG 2503  ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2    3(3/3-0-0)          EG 2403     -
EG 3063  การเขียนรายงานเชิงวิจัย     3(3/3-0-0)          EG 2163     -
EG 3193  การพูดในที่ประชุมชน     3(2/2-1/2-0)          EG 2193     -
EG 3203  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน    3(3/3-0-0)          EG 2203     -
EG 3243  การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย   3(3/3-0-0)          EG 2703     -
EG 3263  การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)          EG 3243     -
EG 3303  วรรณคดีวิจารณ      3(3/3-0-0)          EG 2203     -
EG 3503  วาทกรรมวิเคราะห     3(3/3-0-0)          EG 2503     -
EG 3603  นานาภาษาอังกฤษโลก     3(3/3-0-0)          EG 2503     -
EG 4233  วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน   3(3/3-0-0)          EG 2203     -
EG 4873  การแปลเพื่อวิชาชีพ     3(3/3-0-0)          EG 3263     -
 2.3 วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา   24 หนวยกิต
 ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเอกเลือก จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
EG 3563  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 3723  ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 3743  การสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผล  3(3/3-0-0)        ศึกษารายวิชาแกนมาแลว    -
             ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
EG 3803  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและภัตตาคาร   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 3873  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม    3(3/3-0-0)          EG 2403     -
EG 4243  การศึกษาวรรณกรรมดัดแปลงเปนภาพยนตร  3(3/3-0-0)          EG 3303     -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 4323  ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4333  ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสารยุคดิจิทัล  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4353  ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
  และทรัพยากรมนุษย
EG 4613  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4703  ภาษาศาสตรสังคม    3(3/3-0-0)          EG 2503     -
EG 4853  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
 2.4 วิชาฝกประสบการณ        6 หนวยกิต
EG 4006  สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)   ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะมาแลว  - 
            ไมต่ำกวา 45หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได
ตามความสนใจ

4. วิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
จำนวน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
 ก. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
EG 1003  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(3/3-0-0)      -     -
EG 1083  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน    3(2/2-1/2-0)      -     -
EG 4333  ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสารยุคดิจิทัล  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
 ข. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
EG 3563  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 3723  ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 3803  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและภัตตาคาร   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4323  ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4353  ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงานและ   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
   ทรัพยากรมนุษย
 EG 4613  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 4853  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ    3(3/3-0-0)          GE 1063     -
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)   GE1053     -
GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1102  ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -      -
GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -      -
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)       -      -
GE xxxx  วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)   x(xxxxxx)       -      -
EG 1003  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3/3-0-0)       -      -
EG 1143  ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -      -
    รวม  19 หนวยกิต  21ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043  ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -      - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      - 
GE 1092  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1142  จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -      - 
GE xxxx  วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)   2(2/2-0-0)       -      - 
GE xxxx  วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)   2(2/2-0-0)       -      - 
EG 1083  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)       -      - 
    รวม  19 หนวยกิต  21ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 2043  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ   3(3/3-0-0)   EG 2033     -
EG 2163  การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)   EG 2053     -
EG 2193  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(2/2-1/2-0)   EG 2183     -
EG 2303  วรรณกรรมนานาชาติ    3(3/3-0-0)   EG 2203     -
EG 2503  ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2  3(3/3-0-0)   EG 2403     -
EG 2703  หลักการแปลเบื้องตน    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  18 หนวยกิต  19 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 2033  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห   3(3/3-0-0)   EG 1003     -
EG 2053  การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา  3(3/3-0-0)   EG 1003     -
EG 2183  การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง   3(2/2-1/2-0)   EG 1083     -
EG 2203  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี   3(3/3-0-0)       -      - 
EG 2403  ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1  3(3/3-0-0)   EG 1143     -
GE xxxx  วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)   1(xxxxxx)        -      - 
XX xxxx  วิชาเลือกเสรี     3(xxxxxx)         -      - 
     รวม  19 หนวยกิต  21 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 3263  การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)   EG 3243     -
EG 3303  วรรณคดีวิจารณ     3(3/3-0-0)   EG 2203     -
EG 3503  วาทกรรมวิเคราะห    3(3/3-0-0)   EG 2503     -
EG 3603  นานาภาษาอังกฤษโลก    3(3/3-0-0)   EG 2503     -
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 3    3(xxxxxxx)       -      - 
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 4    3(xxxxxxx)       -      - 
      รวม  18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 3063  การเขียนรายงานเชิงวิจัย    3(3/3-0-0)   EG 2163     -
EG 3193  การพูดในที่ประชุมชน    3(2/2-1/2-0)   EG 2193     -
EG 3203  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3/3-0-0)   EG 2203     -
EG 3243  การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  3(3/3-0-0)   EG 2703     -
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 1    3(xxxxxxx)       -      - 
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 2    3(xxxxxxx)       -      - 
XX xxxx  วิชาเลือกเสรี     3(xxxxxxx)       -      - 
      รวม  21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห    

9
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4233  วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน  3(3/3-0-0)   EG 2203     -
EG 4873  การแปลเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)   EG 3263     -
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 5    3(xxxxxxxx)       -      - 
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 6    3(xxxxxxxx)       -      - 
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 7    3(xxxxxxxx)       -      - 
EG xxxx  วิชาเอกเลือก 8    3(xxxxxxxx)       -      - 
      รวม  18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 4006  สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)         ศึกษา       -
                หมวดวิชาเฉพาะ
                มาแลวไมต่ำกวา
          45หนวยกิต  
     รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตดานการทองเท่ียวท่ีมีความรู คุณธรรม ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทยและทักษะในวิชาชีพท่ีทัน
สมัย พรอมท้ังสนับสนุนการผลิตกำลังคนเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยและภูมิภาคอาเซียน 
      ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว เปนสาขาวิชาที่จำเปนตอการสรางองคความรูและบุคลากร
ทางวิชาการท่ีมีความสามารถและความเขาใจในศาสตรของการทองเท่ียว และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทย และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว อยางเปนระบบ และทันสมัย
ตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีที่เปนสหวิทยาการสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีความ
เปนมืออาชีพทางดานธุรกิจนำเที่ยวมีและใชเหตุผลและวิจารณญาณในการแกไขปญหาอยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณตางๆ
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นทามกลางความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศได รวมทั้งสามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และสามารถนำไปใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางแผน และการจัดการดานธุรกิจการทองเที่ยว

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
             : ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism)
    : B. A. (Tourism)
  



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  141  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -  
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)     -       -
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)     -       -
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)     -       -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   99  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       24  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
PC 2143  จิตวิทยาในการบริการและการสื่อสาร  3(3/3-0-0)      -     -
  ขามวัฒนธรรม
TR 2103  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)      -     -
TR 2313  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการตอนรับ  3(3/3-0-0)      -     -
  ในงานบริการ
TR 2333 พฤติกรรมนักทองเที่ยว    3(3/3-0-0)      -     -
TR 2373 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ  3(3/3-0-0)      -     -
  อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ
TR 2383 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทองเที่ยว  3(2/2-1/2-0)       -     -
TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม  3(3/3-0-0)      -     -
  การทองเที่ยว
TR 3313  การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       45  หนวยกิต
TR 2343  ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
TR 2353  การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและ   3(3/3-0-0)      -     -
  ธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว
TR 2363  ทรัพยากรการทองเที่ยว     3(3/3-0-0)      -     -
TR 2393  การวางแผนและการจัดนำเที่ยว   3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 3303 การขนสงและโลจิสติกสเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
TR 3323 การจัดการงานมัคคุเทศก     3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 3333 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  3(3/3-0-0)      -     -
TR 4303 สัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4313  นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4323  การวิจัยสำหรับการทองเที่ยว   3(2/2-1/2-0)      -     -
EG 6003  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
  เพื่อการทองเที่ยว
EG 6013 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 6023 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 6033 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)          GE 1063     -   
EG 6043 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก   3(3/3-0-0)          GE 1063     -
 2.3 วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา   15 หนวยกิต
TR 3403 ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร   3(3/3-0-0)      -     -
TR 3413 อุตสาหกรรมไมซ     3(3/3-0-0)      -     -
TR 3423 การจัดการประชุมและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(3/3-0-0)      -     -
TR 3433 การจัดการประชุมนานาชาติ   3(3/3-0-0)      -     -

      -     -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
TR 3443 การจัดการงานแสดงสินคา   3(3/3-0-0)      -     -
TR 3453 การจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือ  3(3/3-0-0)      -     -
  สื่อสารทางการตลาด
TR 4403 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4413 การทองเที่ยวเชิงกีฬา    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4423 การทองเที่ยวเชิงอาหาร    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4433  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4443 การทองเที่ยวทางทะเล    3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4453  การทองเที่ยวภูมิภาคอาเซียน   3(3/3-0-0)      -     -
TR 4463 งานผูนำเที่ยว      3(2/2-1/2-0)      -     -   
TR 4473 การบริหารประสบการณนักทองเที่ยว  3(3/3-0-0)      -     -
TR 4483 การจัดการชุมชนเพื่อการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)      -     -
TR 4493  การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4503 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4513 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา  3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4523 การดำเนินงานและการจัดการที่พักทางเลือก 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
  ในธุรกิจที่พักแรม
 2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ     15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพได 1 กลุมวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้
 - กลุมวิชาภาษาจีน 
 CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5033 ภาษาจีนเพื่อการติดตอธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5043 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 - กลุมวิชาภาษาญี่ปุน 
 JP 5203 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5213 ภาษาญี่ปุนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5223 ภาษาญี่ปุนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5233 ภาษาญี่ปุนเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว
 JP 5243 ภาษาญี่ปุนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
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 - กลุมวิชาภาษาเกาหลี 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 KR 5303 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 KR 5313 ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 KR 5323 ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 KR 5333 ภาษาเกาหลีเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว
 KR 5343 ภาษาเกาหลีเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 - กลุมวิชาภาษาบาฮาซา 
 BS 5003 ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 BS 5013 ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 BS 5023 ภาษาบาฮาซาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 BS 5033 ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว
 BS 5043 ภาษาบาฮาซาเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 - กลุมวิชาภาษาเวียดนาม
 VB 5003 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 VB 5013 ภาษาเวียดนามสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 VB 5023 ภาษาเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 VB 5033 ภาษาเวียดนามเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว
 VB 5043 ภาษาเวียดนามเพื่อมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)      -     -
   และผูนำเที่ยว
 - กลุมวิชาภาษาพมา
 MY 5003 ภาษาพมาในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 MY 5013 ภาษาพมาสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 MY 5023 ภาษาพมาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 MY 5033 ภาษาพมาเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว  
 MY 5043 ภาษาพมาเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 - กลุมวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาตางชาติ )
 TC 1013  การฟงภาษาไทย 1      3(2/2-1/2-0)      -     -
 TC 1023  การพูดภาษาไทย 1     3(2/2-1/2-0)      -     -
 TC 1033   การอานภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)      -     -
 TC 1043  การเขียนภาษาไทย 1                   3(2/2-1/2-0)      -     -
 TC 4103  ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว  3(3/3-0-0)      -     -

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
TR 3443 การจัดการงานแสดงสินคา   3(3/3-0-0)      -     -
TR 3453 การจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือ  3(3/3-0-0)      -     -
  สื่อสารทางการตลาด
TR 4403 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4413 การทองเที่ยวเชิงกีฬา    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4423 การทองเที่ยวเชิงอาหาร    3(3/3-0-0)      -     -
TR 4433  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4443 การทองเที่ยวทางทะเล    3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4453  การทองเที่ยวภูมิภาคอาเซียน   3(3/3-0-0)      -     -
TR 4463 งานผูนำเที่ยว      3(2/2-1/2-0)      -     -   
TR 4473 การบริหารประสบการณนักทองเที่ยว  3(3/3-0-0)      -     -
TR 4483 การจัดการชุมชนเพื่อการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)      -     -
TR 4493  การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4503 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4513 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา  3(2/2-1/2-0)      -     -
TR 4523 การดำเนินงานและการจัดการที่พักทางเลือก 3(3/3-0-0)      -     -
TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
  ในธุรกิจที่พักแรม
 2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ     15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพได 1 กลุมวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้
 - กลุมวิชาภาษาจีน 
 CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5033 ภาษาจีนเพื่อการติดตอธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 CN 5043 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 - กลุมวิชาภาษาญี่ปุน 
 JP 5203 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5213 ภาษาญี่ปุนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5223 ภาษาญี่ปุนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
 JP 5233 ภาษาญี่ปุนเพื่อการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
   การทองเที่ยว
 JP 5243 ภาษาญี่ปุนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
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3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา     หนวยกิต     Prerequisite 
TR 4206 สหกิจศึกษา    6 (0-0-6/40)  1. ศึกษารายวิชามาแลว
             ไมนอยกวา 117 หนวยกิต
          2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
              ไมต่ำกวา 2.00
          3. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะ
              กรรมการของหลักสูตร
              การทองเที่ยว 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจหรือเลือกจากรายวิชาใหมดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา     หนวยกิต     Prerequisite 
TR 1003 งานบริการของธุรกิจการบิน  3(3/3-0-0)         -
TR1033  การถายภาพเพื่อการทองเที่ยว  3(2/2-1/2-0)         -
 - นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรีไดทั้ง 2 วิชา
 - นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวไมอนุญาตใหเลือกเรียนวิชา TR 1003 เปนรายวิชาเลือกเสรี แตสามารถ
เลือกเรียนวิชาTR 1033 เปนวิชาเลือกเสรีได

5. กลุมวิชาโทการทองเที่ยว
 นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาสาขาวิชาการทองเที่ยว
จำนวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
 1. กลุมวิชาบังคับ        12 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยวจำนวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา     หนวยกิต     Prerequisite 
TR 2103  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  3(3/3-0-0)         -
TR 2353  การจัดการธุรกิจนำเที่ยว   3(3/3-0-0)         -
  และธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว
TR 2363 ทรัพยากรการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)         -
TR 2393 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว  3(2/2-1/2-0)         -

 2. กลุมวิชาโทเลือก       6   หนวยกิต
 นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร
จำนวน 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      -
GE 1142  จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -      -
TR 2313 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ  3(3/3-0-0)       -      -
  การตอนรับในงานบริการ
PC 2143 จิตวิทยาในการบริการและ   3(3/3-0-0)       -      -
  การสื่อสารขามวัฒนธรรม
TR 2333  พฤติกรรมนักทองเที่ยว   3(3/3-0-0)       -      -
GE ……   วิชาเลือก (1)    2(2/2-0-0)       -      -
     รวม  20 หนวยกิต  21 ชั่วโมง / สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)       -      -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      -
TR 2103  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)       -      -
     รวม   17 หนวยกิต  19 ชั่วโมง / สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ (2) 
EG 6013  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  3(3/3-0-0)   GE 1063     -
TR 2373  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ 3(3/3-0-0)       -      -
  อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ  
TR 2383 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทองเที่ยว 3(2/2-1/2-0)       -      -
TR 2393 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว  3(2/2-1/2-0)       -      -
GE ……   วิชาเลือก (4)    1-2(……….)       -      -
TR ……   วิชาเอกเลือก (1)    3(2/2-1/2-0)       -      -
     รวม  19-20 หนวยกิต 19-21 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ(1)
EG 6003  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
  เพื่อการทองเที่ยว
TR 2343  ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)       -      -
  ทองเที่ยว
TR 2353 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทน 3(3/3-0-0)       -      -
  การทองเที่ยว 
TR 2363 ทรัพยากรการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)       -      -
GE ……   วิชาเลือก (2)    2(2/2-0-0)       -      -
GE ……   วิชาเลือก (3)    2(2/2-0-0)       -      -
    รวม  19 หนวยกิต  19 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      - 
  เพื่องานอาชีพ (4) 
EG 6033  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3/3-0-0)   GE 1063     - 
  การทองเที่ยว
TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)       -      - 
  ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
TR 3333  การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  3(3/3-0-0)       -      - 
TR ……  วิชาเอกเลือก (4)    3(2/2-1/2-0)       -      - 
...……  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      - 
………  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  21 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      - 
  เพื่องานอาชีพ (3) 
EG 6023  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน  3(3/3-0-0)   GE 1063     -
TR 3303 การขนสงและโลจิสติกส   3(3/3-0-0)       -      - 
  เพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
TR 3313  การตลาดเชิงกลยุทธ   3(3/3-0-0)       -      - 
  ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
TR 3323 การจัดการงานมัคคุเทศก   3(2/2-1/2-0)       -      - 
TR ……  วิชาเอกเลือก (2)    3(2/2-1/2-0)       -      - 
TR ……   วิชาเอกเลือก (3)    3(2/2-1/2-0)       -      - 
     รวม  21 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ (5)
EG 6043  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)   GE 1063     - 
TR 4303 สัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3/3-0-0)       -      -
  และการบริการ
TR 4313  นวัตกรรมการบริการ   3(3/3-0-0)       -      -
  ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
TR 4323 การวิจัยสำหรับการทองเที่ยว  3(2/2-1/2-0)       -      -
TR …….  วิชาเอกเลือก (5)    3(2/2-1/2-0)       -      -
      รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

TR 4206  สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)     ศึกษามาแลว       -
           ไมนอยกวา 117 หนวยกิต
                      มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
                   ไมต่ำกวา 2.00 และตองไดรับ
         การอนุมัติจากคณะกรรมการของ
                       หลักสูตรการทองเที่ยว
 
     รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจในศาสตรและศิลป ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการโรงแรม ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอยางลึกซ้ึง ท่ีกวางขวางบนพ้ืนฐานการมีเหตุและผล ตลอดจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม มีจิตสานึกในการใหบริการแก
สังคมในฐานะท่ีเปนตัวกลางในการส่ือสารเพ่ือความเขาใจอันดีงามระหวางเพ่ือนมนุษยดวยกัน รวมท้ังมีความสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ และสติปญญาท่ีสามารถประกอบสัมมาอาชีพและเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ใหเปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการโรงแรม อยางเปนระบบและทันสมัยตอ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีที่เปนสหวิทยาการสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีความ
เปนมืออาชีพทางดานโรงแรม ใชเหตุผลและวิจารณญาณในการแกไขปญหาอยางเหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถประยุกตใชความรูวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมท้ังหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหา ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานใหเกิดประสิทธิผล
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นทามกลางความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศได รวมทั้งสามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและสามารถนำไปใชในการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือการวางแผนและการจัดการโรงแรมอยางมีประสิทธิภาพ

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
             : ศศ.บ. (การโรงแรม)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Hotel)
    : B. A. (Hotel)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  141  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -  
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)     -       -
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)     -       -
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)     -       -
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)     -       -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   99  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       24  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
HI 2303  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
HI 2313  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการตอนรับ  3(3/3-0-0)      -     -
  ในงานบริการ
HI 2343 การจัดการที่พักแรม    3(3/3-0-0)      -     -
HI 2353 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม  3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 2373 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับโรงแรม 3(3/3-0-0)      -     -
HI 3273 พฤติกรรมนักทองเที่ยว    3(3/3-0-0)      -     -
HI 3383 การจัดการทรัพยากรมนุษยสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)      -     -
PC 2143 จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)      -     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       45  หนวยกิต
HI 2153 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 2173  การดำเนินงานและการจัดการครัว   3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3283  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
HI 3293 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา 3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3373  การดำเนินงานและการจัดการงานแมบาน  3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3393  การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรมบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
HI 3573 การดำเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง   3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3583 การจัดการภัตตาคาร       3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 4213  นวัตกรรมเพื่อการขนสงในอุตสาหกรรมการบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
HI 4253  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
HI 4273  สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
HI 4473  การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 4493 การโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อการโรงแรม 3(3/3-0-0)       -     -
EG 6003  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  3(3/3-0-0)          GE 1063     -   
  เพื่อการทองเที่ยว
EG 6113 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม   3(3/3-0-0)          GE 1063     -   
 2.3 วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา   15 หนวยกิต
HI 2383 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3483 การจัดการระบบความปลอดภัยในโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
HI 3493 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม   3(3/3-0-0)      -     -
HI 3553 การประกอบอาหารนานาชาติ   3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3603 การผสมเครื่องดื่ม    3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3613 ศาสตรแหงไวน     3(3/3-0-0)      -     -
HI 3623 การประกอบอาหารไทย    3(2/2-1/2-0)      -     -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
HI 3633 การประกอบอาหารจีน    3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3643 การจัดการธุรกิจรานกาแฟ   3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 3653 การเปนเจาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  3(3/3-0-0)      -     -
HI 3673 เบเกอรี่      3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 4333 การออกแบบอาหาร    3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 4353 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  3(2/2-1/2-0)      -     -
  ในธุรกิจที่พักแรม
HI 4403 อุตสาหกรรมไมซ     3(3/3-0-0)      -     -
HI 4413 งานจัดกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3(3/3-0-0)      -     -
HI 4423 การขนสงและโลจิสติกสเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)      -     -
HI 4433  การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0)      -     -
HI 4443 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ 3(3/3-0-0)      -     -
HI 4453 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา  3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 4463 การดำเนินงานและการจัดการที่พักทางเลือก 3(3/3-0-0)      -     -
HI 4483 การจัดการคาสิโน    3(3/3-0-0)      -     -
 2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ     15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพได 1 กลุมวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาภาษาจีน 
CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)      -     -
CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ   3(3/3-0-0)      -     -
CN 5053 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม    3(3/3-0-0)      -     -
CN 5063 ภาษาจีนเพื่อการติดตอธุรกิจการโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
CN 5073 ภาษาจีนเพื่อการบริการในภัตตาคาร  3(3/3-0-0)      -     -
- กลุมวิชาภาษาญี่ปุน 
JP 5203 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน   3(3/3-0-0)      -     -
JP 5213 ภาษาญี่ปุนสำหรับงานบริการ   3(3/3-0-0)      -     -
JP 5253 ภาษาญี่ปุนเพื่อการโรงแรม   3(3/3-0-0)      -     -
JP 5263 ภาษาญี่ปุนเพื่อการติดตอธุรกิจการโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
JP 5273 ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการในภัตตาคาร  3(3/3-0-0)      -     -
- กลุมวิชาภาษาเกาหลี 
KR 5303 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   3(3/3-0-0)      -     -
KR 5313 ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการ   3(3/3-0-0)      -     -
KR 5363 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม   3(3/3-0-0)      -     -
KR 5373 ภาษาเกาหลีเพื่อการติดตอธุรกิจการโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
KR 5383 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการในภัตตาคาร  3(3/3-0-0)      -     -
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- กลุมวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาตางชาติ )
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
TC 1013  การฟงภาษาไทย 1    3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1023  การพูดภาษาไทย 1    3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1033 การอานภาษาไทย 1     3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1    3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 4103  ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)      -     -

3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา    หนวยกิต     Prerequisite 
TR 4396 สหกิจศึกษา   6 (0-0-6/40)  1. ศึกษารายวิชามาแลว
            ไมนอยกวา 117 หนวยกิต
         2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
             ไมต่ำกวา 2.00
         3. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
             ของหลักสูตรการโรงแรม 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได
ตามความสนใจหลักสูตรเปดสอนวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา สำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชายกเวนสาขาวิชา
การโรงแรมและสาขาวิชาการทองเที่ยว
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
HI 1303  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  3(3/3-0-0)      -     -
HI 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 3(3/3-0-0)      -     -

5. กลุมวิชาโทการโรงแรม
 นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการโรงแรมเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาสาขาวิชาการโรงแรม
จำนวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
 1. กลุมวิชาบังคับ        12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
HI 2153 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2/2-1/2-0)      -     -
HI 2303  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
HI 2343  การจัดการที่พักแรม    3(3/3-0-0)      -     -
HI 4213  นวัตกรรมเพื่อการขนสงในอุตสาหกรรมการบริการ  3(3/3-0-0)      -     -
 2. กลุมวิชาโทเลือก       6   หนวยกิต
 นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการโรงแรมอื่นๆจากกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร
จำนวน 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      -
HI 2313  การพัฒนาบุคลิกภาพและ   3(3/3-0-0)       -      -
  ศิลปะการตอนรับในงานบริการ
PC 2143 จิตวิทยาการบริการและการสื่อสาร  3(3/3-0-0)       -      -
  ขามวัฒนธรรม
HI 2153  การดำเนินงานและบริการอาหาร  3(2/2-1/2-0)       -      -
  และเครื่องดื่ม
GE…..….. วิชาเลือก (1)    2(2/2-0-0)       -      -
    รวม 20 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)       -      -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -      -
HI 2303  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3(3/3-0-0)       -      -
    รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ (2)
EG 6113 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0)   GE 1063     -
HI 2373  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย  3(3/3-0-0)       -      -
  สำหรับโรงแรม
HI2173  การดำเนินงานและการจัดการครัว  3(2/2-1/2-0)       -      -
HI 3293  การดำเนินงานและการจัดการงาน  3(2/2-1/2-0)       -      -
  บริการสวนหนา
GE…..….. วิชาเลือก (4)    2(2/2-0-0)       -      -
HI…..…..  วิชาเอกเลือก (1)    3(2/2-1/2-0)       -      -
    รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ (1)
EG 6003 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
  เพื่อการทองเที่ยว
HI 2353  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(2/2-1/2-0)       -      -
HI 2343  การจัดการที่พักแรม   3(3/3-0-0)       -      -
HI 3273  พฤติกรรมนักทองเที่ยว   3(3/3-0-0)       -      -
GE…..….. วิชาเลือก (2)    2(2/2-0-0)       -      -
GE…..….. วิชาเลือก (3)    2(2/2-0-0)       -      -
    รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      - 
  เพื่องานอาชีพ (4) 
HI 3583  การจัดการภัตตาคาร   3(2/2-1/2-0)       -      -
HI 3283  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)       -      -
HI 4273  สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0)       -      -
HI…..…..  วิชาเอกเลือก (4)    3(2/2-1/2-0)       -      -
HI…..…..  วิชาเอกเลือก (5)    3(2/2-1/2-0)       -      -
…………..  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)       -      -
    รวม 21 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   3(3/3-0-0)       -      - 
  เพื่องานอาชีพ (3) 
HI 3573  การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  3(2/2-1/2-0)       -      - 
HI 3383  การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)       -      - 
  สำหรับธุรกิจโรงแรม
HI 3373  การดำเนินงานและการจัดการงานแมบาน 3(2/2-1/2-0)       -      - 
HI 3393  การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)       -      - 
HI…..…..  วิชาเอกเลือก (2)    3(2/2-1/2-0)       -      - 
HI…..…..  วิชาเอกเลือก (3)    3(2/2-1/2-0)       -      - 
    รวม  .... หนวยกิต  .... ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

XX 5xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่องานอาชีพ (5)
HI 4493  การโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(3/3-0-0)       -      -
  เพื่อการโรงแรม
HI 4253  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจในโรงแรม 3(3/3-0-0)       -      -
HI 4213  นวัตกรรมเพื่อการขนสงในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)       -      -
  การบริการ
HI 4473  การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2/2-1/2-0)       -      -
……….  วิชาเลือกเสรี  (2)    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

TR 4396  สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)     ศึกษามาแลว       -
           ไมนอยกวา 117 หนวยกิต
                      มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
                   ไมต่ำกวา 2.00 และตองไดรับ
         การอนุมัติจากคณะกรรมการของ
                       หลักสูตรการโรงแรม
 
     รวม  6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 การส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง เปนการเรียนภาษาไทยท้ังดานหลักการใชภาษา การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
และวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหชาวตางชาติไดใชภาษาไทยส่ือสารขามวัฒนธรรมได
      ความสำคัญของหลักสูตร
 เปนหลักสูตรท่ีทำใหผูเรียนสามารถส่ือสารภาษาไทยในฐานะเปนภาษาท่ีสองไดอยางถูกตองชัดเจนตามบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ท้ังยังสามารถบูรณาการความรูภาษาไทยไปใชรวมกับศาสตรอ่ืนได และมีความรูจริงในภาษาไทย 
สามารถส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสองบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูภาษาไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยในฐานะเปนภาษาที่
สองไดอยางชัดเจนถูกตอง
 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตใชความรูภาษาไทยในสถานการณตาง ๆ และใชในการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่เขาใจและมีความคิดเชิงบวกตอภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถเปนผูถายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยตอไปไดอยางถูกตอง
 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษาไทยในฐานะเปนภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารในชีวิต สังคม 
และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทย 

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
             : ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Communicative Thai  as a  Second Language)
    : B. A. (Communicative Thai  as a  Second Language)
  



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -     -  
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)      -     -  
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)      -     -  
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)      -     - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)      -     - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053     -
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)      -     - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)      -     - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม     2(2/2-0-0)     -       -
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)     -       -
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)     -       -
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)     -       -
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1011 การใชคอมพิวเตอรภาษาไทย   1(0-1/2-0)     -       -
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)     -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)     -       -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   99  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน       6  หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3/3-0-0)          GE 1063     -
EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3/3-0-0)          GE 1063     -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ       75  หนวยกิต
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1     3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1023  การพูดภาษาไทย 1      3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1033 การอานภาษาไทย 1           3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1043  การเขียนภาษาไทย 1                 3(2/2-1/2-0)      -     -
TC 1063 การพูดภาษาไทย 2                             3(2/2-1/2-0)          TC 1023     -
TC 1073 การอานภาษาไทย 2                                  3(2/2-1/2-0)          TC 1033     -
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2                            3(2/2-1/2-0)          TC 1043     -
TC 1093 การฟงภาษาไทย 2                     3(2/2-1/2-0)          TC 1013     -
TC 2033 หลักภาษาไทย                                        3(3/3-0-0)      -     -
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ                                      3(3/3-0-0)      -     -
TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย                               3(3/3-0-0)      -     -
TC 2113 การอานวิเคราะห                                   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3023 การกลาวสุนทรพจน                             3(3/3-0-0)      -     -
TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย                 3(3/3-0-0)      -     -
TC 3043 การเขียนสำหรับการสื่อสารมวลชน            3(3/3-0-0)      -     -
TC 3073 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง                    3(3/3-0-0)      -     -
TC 3143 การแปล                             3(3/3-0-0)      -     -
TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม              3(3/3-0-0)      -     -
TC 4013 คติชนวิทยา                     3(3/3-0-0)      -     -
TC 4023 วรรณกรรมปจจุบัน                       3(3/3-0-0)      -     -
TC 4033 รอยกรองไทย                    3(3/3-0-0)      -     -
TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย                    3(3/3-0-0)      -     -
TC 4063 สัมมนาการใชภาษาและวัฒนธรรมไทย       3(3/3-0-0)      -     -
TC 4016 ฝกงาน                                          6(0-0-6/18)      -     -
 2.3 วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา   18 หนวยกิต
     เลือกศึกษา 6 รายวิชา จากวิชาตอไปนี้    
TC 2043 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษาไทย             3(3/3-0-0)      -     -
TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน                        3(3/3-0-0)      -     -
TC 2083 ภาษาศาสตรเบื้องตน                              3(3/3-0-0)      -     -
TC 2093 การพูดเพื่อการนำเสนอ                              3(3/3-0-0)      -     -
TC 3013 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ        3(3/3-0-0)      -     -

      -     -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
TC 3083 วรรณกรรมสำหรับเด็ก                           3(3/3-0-0)      -     -
TC 3093 สำนวนไทย                                       3(3/3-0-0)      -     -
TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย                     3(3/3-0-0)      -     -
TC 3133 การเขียนรายงานทางวิชาการ                   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3153 ภาษาไทยเพื่องานเลขานุการ                       3(3/3-0-0)      -     -
TC 3163 มารยาทไทย                                       3(3/3-0-0)      -     -
TC 3273 วรรณกรรมอาเซียน                        3(3/3-0-0)      -     -
TC 4053 การสอนภาษาไทย                            3(3/3-0-0)      -     -
TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย                  3(3/3-0-0)      -     -
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว                      3(3/3-0-0)      -     -
TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                 3(3/3-0-0)      -     -
TC 4163 บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย              3(3/3-0-0)      -     -
TC 4152 การสื่อสารภาษาไทยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(2/2-0-0)      -     -
TC 4021 การศึกษาอิสระ                                1(0-1/2-0)      -     -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ หรือรายวิชาใหม ดังนี้ 
TC 2123 อาหารและขนมไทย                           3(3/3-0-0)      -     -
TC 2133 หัตถกรรมไทย                           3(3/3-0-0)      -     -

4.หมวดวิชาโท
 4.1 วิชาโทภาษาไทยธุรกิจ 
  4.1.1 เปดสอนใหเฉพาะนักศึกษาชาวตางชาติเทานั้น โดยเปดทั้งแบบเทียบโอน และแบบลงทะเบียน
เรียนตามขอกำหนดของกลุมวิชา
  4.1.2 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  15  หนวยกิต
  4.1.3 โครงสรางหลักสูตร
 1) วิชาบังคับ    9 หนวยกิต
TC 3173   การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3183   การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1          3(3/3-0-0)      -     -
TC 2053   ภาษาไทยธุรกิจ               3(3/3-0-0)      -     -
 2) วิชาเลือก    6 หนวยกิต
TC 3153   ภาษาไทยเพื่องานเลขานุการ   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3193   การสื่อสารภาษาไทยในองคกรธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
TC 3203   การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3213   การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2          3(3/3-0-0)      -     -
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หมายเหตุ : กำหนดใหรายวิชาทั้งหมดเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาทุกหลักสูตร 
      ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
TC 3223   เทคนิคการนำเสนองานเชิงธุรกิจ   3(3/3-0-0)      -     -
TC 3233   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ             3(3/3-0-0)      -     -
TC 3243   การใชภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ           3(3/3-0-0)      -     -
TC 3253   การใชภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและสงเสริมการขาย 3(3/3-0-0)      -     -
TC 3263   การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ  3(3/3-0-0)      -     -
 4.2 วิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  4.2.1 เปดสอนใหเฉพาะนักศึกษาชาวไทยท่ีศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทาน้ัน
  4.2.2 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  15  หนวยกิต
  4.2.3 โครงสรางหลักสูตร
   1) วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
   2) วิชาเลือก 6 หนวยกิต
  4.2.4 รายวิชา
 1) วิชาบังคับ   9 หนวยกิต
TH 2113   การฟงและการอาน    3(3/3-0-0)      -     - 
TH 2223   การพูดเพื่อการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     -
TH 2333   การเขียนเพื่อการสื่อสาร    3(3/3-0-0)      -     -
  2) วิชาเลือก   6 หนวยกิต
     เลือกศึกษา 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้ 
TH 2053   ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว   3(3/3-0-0)       -     -
TH 2103   ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย  3(3/3-0-0)        -     -
TH 2443   ภาษาไทยกับวัฒนธรรม    3(3/3-0-0)         -     -
TH 3043   รอยกรองไทย     3(3/3-0-0)        -     -
TH 3193   ไทยศึกษาในยุคโลกาภิวัตน     3(3/3-0-0)      -     -
TH 3203   ภาษาและวัฒนธรรมในภาพยนตร   3(3/3-0-0)      -     -
TH 3213  การกลาวสุนทรพจน     3(3/3-0-0)       -     -
TH 3393   การใชภาษาไทยสำหรับการสื่อสารมวลชน   3(3/3-0-0)       -     -
TH 3543   การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง      3(3/3-0-0)        -     -
TH 4023   การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ                        3(3/3-0-0)       -     -
TH 4363   วรรณกรรมสำหรับเด็ก                                  3(3/3-0-0)       -     -
TH 4373   วัฒนธรรมไทยกับเศรษฐกิจสรางสรรค  3(3/3-0-0)       -     -
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แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)   GE 1053     -
TC 1093 การฟงภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0)   TC 1013     -
TC 1063 การพูดภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0)   TC 1023     -
TC 1073 การอานภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0)   TC 1033     -
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0)   TC 1043     -
…………  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)       -      -
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)       -      -
TC 1023 การพูดภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)       -      -
TC 1033 การอานภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)       -      -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)       -      -
…………  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE……  หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก  1(0-1/2-0)       -      -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)       -      -
EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3/3-0-0)   GE 1063     -
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ    3(3/3-0-0)       -      -
TC 3023 การกลาวสุนทรพจน   3(3/3-0-0)       -      -
TC 3043 การเขียนสำหรับการสื่อสารมวลชน  3(3/3-0-0)       -      -
TC……..  วิชาเลือกเสรี    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)       -      -
TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย   3(3/3-0-0)       -      -
TC 2033 หลักภาษาไทย    3(3/3-0-0)       -      -
TC 2113 การอานวิเคราะห    3(3/3-0-0)       -      -
TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม   3(3/3-0-0)       -      -
TC……  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    



38
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)       -      -
GE……..  หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก  2(2/2-0-0)       -      -
EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)  GE 1063     - 
  เพื่อการสื่อสาร 
TC 4013 คติชนวิทยา    3(3/3-0-0)       -      -
TC 4023 วรรณกรรมปจจุบัน   3(3/3-0-0)       -      -
TC 4063 สัมมนาการใชภาษาและวัฒนธรรมไทย 3(3/3-0-0)       -      -
TC……..  วิชาเอกเลือก  3(3/3-0-0)       -      -
   
     รวม  21  หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)       -      - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)       -      - 
GE……..  หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก  2(2/2-0-0)       -      - 
TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย  3(3/3-0-0)       -      - 
TC 3073 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง  3(3/3-0-0)       -      - 
TC 3143 การแปล     3(3/3-0-0)       -      - 
TC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      - 
     รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)       -      -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)       -      -
GE……..  หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก  2(2/2-0-0)       -      -
TC 4033 รอยกรองไทย    3(3/3-0-0)       -      -
TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย   3(3/3-0-0)       -      -
TC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      -
TC……..  วิชาเอกเลือก    3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

TC 4016 ฝกงาน     6(0-0-6/18)       -      -
     รวม  6 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
 และเปนผูมีความรอบรูทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ตระหนักและซาบซ้ึงในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรม เปนผูมีคุณธรรม
และมีจิตสำนึกรับใชสังคม
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการใชทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับสถานการณ
 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการประกอบอาชีพและประยุกตใชใน
การดำรงชีพในสังคมปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและการใหบริการแกสังคม

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน)
             : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English - Chinese)
    : B. A. (English - Chinese)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  150  หนวยกิต
1. Foundation  Adjustment Courses   (Non-credits)
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IGE 004    Extra English Course *    - (0/6-0-0)      -     -      
IGE 005  Extra Chinese Course    - (0/6-0-0)       -     -
      * นักศึกษาใหมที่สอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะตองเรียนรายวิชาเสริมพิเศษทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ไมนับหนวยกิต) รายวิชาละ 60 ชั่วโมงโดยจะถูกจัดเขาชั้นเรียนตามลำดับความสามารถ
ซึ่งจะมีผลคะแนนเปน “S” (Satisfactory) or “U” (Unsatisfactory) หากไดผลคะแนนเปน “U” (Unsatisfactory) 
จะตองเรียนซ้ำจนกวาจะไดผลคะแนนเปน “S” (Satisfactory) และตองเขาเรียน Free English and Chinese Clinics 
อยางนอย 30 ชั่วโมง  

2. General Education Courses     30 Credits minimum
 2.1  Humanities                        9   Credits  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IGE 102    World View and Ways of Life   3(3/3-0-0)      -     -
IGE 107  Thai – Chinese Culture   3(3/3-0-0)      -     -
IGE 117  Psychology for Living     3(3/3-0-0)      -     -
 2.2  Social Sciences         6  Credits   
IGE 101    Man and Society    3(3/3-0-0)      -     -
IGE 108  Leadership and Management   3(3/3-0-0)      -     -        
 2.3  Sciences snd Mathematics        6   Credits                   
IGE 104  Man and Environment    3(3/3-0-0)      -     -         
IGE 112  Information Technology   3(2/2-1/2-0)      -     -
 2.4  Languages            9   Credits  
IGE 105   English for Communication 1   3(2/2-1/2-0)       -     -          
IGE 106    English for Communication 2   3(2/2-1/2-0)          IGE 105     -      
IGE 110   Thai Language and Communication  3(3/3-0-0)       -     -

3. Professional Education Courses    114  Credits minimum
ICE 001    Principles of Translation:       3(3/3-0-0)       EG 2213 & CN 2323    - 
  English-Chinese, Chinese-English 
ICE 002    Pre- Cooperative Education    3(3/3-0-0)   ศึกษารายวิชาในหลักสูตร    -
              โดยมีหนวยกิตที่ไดไมต่ำกวา 
                    120 หนวยกิต
ICE 003    Cooperative Education    6(0-0-6/40)    ICE 002      -   
          และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00
EG 1073  English Grammar    3(3/3-0-0)       -     -         
EG 2023 Asian Folk Tales    3(3/3-0-0)        -     - 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  150  หนวยกิต
1. Foundation  Adjustment Courses   (Non-credits)
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IGE 004    Extra English Course *    - (0/6-0-0)      -     -      
IGE 005  Extra Chinese Course    - (0/6-0-0)       -     -
      * นักศึกษาใหมที่สอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะตองเรียนรายวิชาเสริมพิเศษทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ไมนับหนวยกิต) รายวิชาละ 60 ชั่วโมงโดยจะถูกจัดเขาชั้นเรียนตามลำดับความสามารถ
ซึ่งจะมีผลคะแนนเปน “S” (Satisfactory) or “U” (Unsatisfactory) หากไดผลคะแนนเปน “U” (Unsatisfactory) 
จะตองเรียนซ้ำจนกวาจะไดผลคะแนนเปน “S” (Satisfactory) และตองเขาเรียน Free English and Chinese Clinics 
อยางนอย 30 ชั่วโมง  

2. General Education Courses     30 Credits minimum
 2.1  Humanities                        9   Credits  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
IGE 102    World View and Ways of Life   3(3/3-0-0)      -     -
IGE 107  Thai – Chinese Culture   3(3/3-0-0)      -     -
IGE 117  Psychology for Living     3(3/3-0-0)      -     -
 2.2  Social Sciences         6  Credits   
IGE 101    Man and Society    3(3/3-0-0)      -     -
IGE 108  Leadership and Management   3(3/3-0-0)      -     -        
 2.3  Sciences snd Mathematics        6   Credits                   
IGE 104  Man and Environment    3(3/3-0-0)      -     -         
IGE 112  Information Technology   3(2/2-1/2-0)      -     -
 2.4  Languages            9   Credits  
IGE 105   English for Communication 1   3(2/2-1/2-0)       -     -          
IGE 106    English for Communication 2   3(2/2-1/2-0)          IGE 105     -      
IGE 110   Thai Language and Communication  3(3/3-0-0)       -     -

3. Professional Education Courses    114  Credits minimum
ICE 001    Principles of Translation:       3(3/3-0-0)       EG 2213 & CN 2323    - 
  English-Chinese, Chinese-English 
ICE 002    Pre- Cooperative Education    3(3/3-0-0)   ศึกษารายวิชาในหลักสูตร    -
              โดยมีหนวยกิตที่ไดไมต่ำกวา 
                    120 หนวยกิต
ICE 003    Cooperative Education    6(0-0-6/40)    ICE 002      -   
          และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00
EG 1073  English Grammar    3(3/3-0-0)       -     -         
EG 2023 Asian Folk Tales    3(3/3-0-0)        -     - 

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 2063   Basic Writing in English   3(3/3-0-0)    EG 1033 หรือ EG 1073    -                                                                  
EG 2133  Conversational English    3(2/2-1/2-0)      -     -                        
EG 2143  Listening and Speaking in English  3(2/2-1/2-0)          EG 2133     -  
EG 2163     English Essay Writing    3(3/3-0-0)          EG 2063     -    
EG 2173    English Phonetics and Phonology  3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2213    Reading Strategies in English   3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2663   Business English 1    3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2673  Business English 2    3(3/3-0-0)          EG 2663     -   
EG 3123   Advanced Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)          EG 2143     -   
EG 3133  Academic Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)          EG 3123     -      
EG 3153 Critical Reading in English   3(3/3-0-0)          EG 2213     -   
EG 3163  Advanced Essay Writing in English  3(3/3-0-0)          EG 2163     -   
EG 3173  Report Writing in English   3(3/3-0-0)          EG 3163     -    
EG 3403  Classical Mythology and the Bible  3(3/3-0-0)          EG 2213     -       
EG 3873  Intercultural Communication   3(3/3-0-0)          EG 3153     -       
CN 1113    Chinese 1 **     3(3/3-0-0)      -     -        
CN 1123    Chinese 2 **     3(3/3-0-0)          CN 1113     -       
CN 1213    Chinese Listening - Speaking **  3(3/3-0-0)      -     -       
CN 2113    Chinese 3 **     3(3/3-0-0)          CN 1123     -       
CN 2123    Chinese 4     3(3/3-0-0)          CN 2113     -          
CN 2213    Chinese Conversation 1 **   3(3/3-0-0)          CN 1213     -      
CN 2223    Chinese Conversation 2   3(3/3-0-0)          CN 2213     -        
CN 2313    Chinese Reading 1**    3(3/3-0-0)          CN 1113     -   
CN 2323    Chinese Reading 2    3(3/3-0-0)          CN 2313     -   
CN 2613    Chinese Grammar    3(3/3-0-0)          CN 1123     -       
 CN 3253    Chinese Business Conversation  3(3/3-0-0)          CN 2223     -   
CN 3343    Chinese Business News Reading  3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 3413   Chinese Writing 1    3(3/3-0-0)          CN 1123     -    
CN 3423    Chinese Writing 2    3(3/3-0-0)          CN 3413     -   
CN 3533    Chinese Arts and Culture   3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 3563    Overseas Chinese in ASEAN   3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 4983    Thai and Chinese Business Management 3(3/3-0-0)          CN 3563     -   

 **นกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนสามารถแสดงผลสอบ HSK และจะไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาว ท้ังน้ี 
หากมีผลคะแนน HSK ระดับ 3 สามารถยกเวนได 2 รายวิชา คือ CN 1113   และ CN 1213   
มีผลคะแนน HSK ระดับ 4 สามารถยกเวนได 5 รายวิชา คือ CN 1113, CN 1123, CN 1213, CN 2213  และ CN 2313  
มีผลคะแนน HSK ระดับ 5 สามารถยกเวนได 7 รายวิชา คือ CN 1113, CN 1123, CN 1213, CN 2213, CN 2313, 
CN 2113 และ CN 2223   
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 2063   Basic Writing in English   3(3/3-0-0)    EG 1033 หรือ EG 1073    -                                                                  
EG 2133  Conversational English    3(2/2-1/2-0)      -     -                        
EG 2143  Listening and Speaking in English  3(2/2-1/2-0)          EG 2133     -  
EG 2163     English Essay Writing    3(3/3-0-0)          EG 2063     -    
EG 2173    English Phonetics and Phonology  3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2213    Reading Strategies in English   3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2663   Business English 1    3(3/3-0-0)          IGE 106     -   
EG 2673  Business English 2    3(3/3-0-0)          EG 2663     -   
EG 3123   Advanced Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)          EG 2143     -   
EG 3133  Academic Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)          EG 3123     -      
EG 3153 Critical Reading in English   3(3/3-0-0)          EG 2213     -   
EG 3163  Advanced Essay Writing in English  3(3/3-0-0)          EG 2163     -   
EG 3173  Report Writing in English   3(3/3-0-0)          EG 3163     -    
EG 3403  Classical Mythology and the Bible  3(3/3-0-0)          EG 2213     -       
EG 3873  Intercultural Communication   3(3/3-0-0)          EG 3153     -       
CN 1113    Chinese 1 **     3(3/3-0-0)      -     -        
CN 1123    Chinese 2 **     3(3/3-0-0)          CN 1113     -       
CN 1213    Chinese Listening - Speaking **  3(3/3-0-0)      -     -       
CN 2113    Chinese 3 **     3(3/3-0-0)          CN 1123     -       
CN 2123    Chinese 4     3(3/3-0-0)          CN 2113     -          
CN 2213    Chinese Conversation 1 **   3(3/3-0-0)          CN 1213     -      
CN 2223    Chinese Conversation 2   3(3/3-0-0)          CN 2213     -        
CN 2313    Chinese Reading 1**    3(3/3-0-0)          CN 1113     -   
CN 2323    Chinese Reading 2    3(3/3-0-0)          CN 2313     -   
CN 2613    Chinese Grammar    3(3/3-0-0)          CN 1123     -       
 CN 3253    Chinese Business Conversation  3(3/3-0-0)          CN 2223     -   
CN 3343    Chinese Business News Reading  3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 3413   Chinese Writing 1    3(3/3-0-0)          CN 1123     -    
CN 3423    Chinese Writing 2    3(3/3-0-0)          CN 3413     -   
CN 3533    Chinese Arts and Culture   3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 3563    Overseas Chinese in ASEAN   3(3/3-0-0)          CN 2323     -   
CN 4983    Thai and Chinese Business Management 3(3/3-0-0)          CN 3563     -   

 **นกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนสามารถแสดงผลสอบ HSK และจะไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาว ท้ังน้ี 
หากมีผลคะแนน HSK ระดับ 3 สามารถยกเวนได 2 รายวิชา คือ CN 1113   และ CN 1213   
มีผลคะแนน HSK ระดับ 4 สามารถยกเวนได 5 รายวิชา คือ CN 1113, CN 1123, CN 1213, CN 2213  และ CN 2313  
มีผลคะแนน HSK ระดับ 5 สามารถยกเวนได 7 รายวิชา คือ CN 1113, CN 1123, CN 1213, CN 2213, CN 2313, 
CN 2113 และ CN 2223   
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EG 2133  Conversational English    3(2/2-1/2-0)      -     -                        

 กรณีนักศึกษาขอใชสิทธิ์ยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาวเหลานี้ นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาจีนอื่น ๆ ในหลักสูตร ดังรายชื่อตอไปนี้ ใหครบตามจำนวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CN 2763 Evolution of Chinese Characters  3(3/3-0-0)          CN 1123     -
CN 2783 Three-Word Chant                                3(3/3-0-0)          CN 1123     -    
CN 3193 Chinese for Airline Industry               3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3843 Chinese for Secretaries   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3233  Chinese for Tour Guides   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 4013 Chinese Information System                3(3/3-0-0)          CN 2113     -
CN 4153 Chinese Business Translation            3(3/3-0-0)          CN 2113     -
CN 4303 Chinese Public Speaking   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 4453 Chinese Writing in Business                3(3/3-0-0)          CN 3413     -
CN 4963 Seminars in Business Chinese   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
    
4.  Free Elective Courses     6  Credits minimum 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ (เฉพาะรายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเทานั้น) หรือเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
EG 3553        English for Secretaries                         3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3563  English for Public Relations      3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3723  English for Airline Business   3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3803  English for Hotels and Restaurants   3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 4113        Public Speaking                                        3(2/2-1/2-0)          EG 3133     -
EG 4323         English for Journalism                    3(3/3-0-0)      EG 2163 และ EG 2213     -                                                                    
EG 4613   English for Tourism             3(3/3-0-0)          EG 2673     -
CN 2673   Chinese Proverbs    3(3/3-0-0)          CN 1123     -
CN 3063    Chinese for Tourism Business   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3093   Chinsese for Hotel Business   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3133 Appreciation of Chinese Literature  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3583 Chinese Philosophy and Ideas  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3683  Introduction to Chinese Linguistics  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3713 Applied Classical Chinese   3(3/3-0-0)          CN2323     -
CN 4843   Chinese for Public Relations          3(3/3-0-0)          CN 2113              - 
MY 1003   Elementary Burmese           3(3/3-0-0)      -     - 



First Year / Summer
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 2173 English Phonetics and Phonology 3(3/3-0-0)   IGE 106     -
EG 2143  Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)   EG 2133     -
     รวม  6 หนวนกิต  7 ชั่วโมง/สัปดาห    
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 กรณีนักศึกษาขอใชสิทธิ์ยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาวเหลานี้ นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาจีนอื่น ๆ ในหลักสูตร ดังรายชื่อตอไปนี้ ใหครบตามจำนวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CN 2763 Evolution of Chinese Characters  3(3/3-0-0)          CN 1123     -
CN 2783 Three-Word Chant                                3(3/3-0-0)          CN 1123     -    
CN 3193 Chinese for Airline Industry               3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3843 Chinese for Secretaries   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3233  Chinese for Tour Guides   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 4013 Chinese Information System                3(3/3-0-0)          CN 2113     -
CN 4153 Chinese Business Translation            3(3/3-0-0)          CN 2113     -
CN 4303 Chinese Public Speaking   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 4453 Chinese Writing in Business                3(3/3-0-0)          CN 3413     -
CN 4963 Seminars in Business Chinese   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
    
4.  Free Elective Courses     6  Credits minimum 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ไดตามความสนใจ (เฉพาะรายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเทานั้น) หรือเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
EG 3553        English for Secretaries                         3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3563  English for Public Relations      3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3723  English for Airline Business   3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 3803  English for Hotels and Restaurants   3(3/3-0-0)          EG 2673     -
EG 4113        Public Speaking                                        3(2/2-1/2-0)          EG 3133     -
EG 4323         English for Journalism                    3(3/3-0-0)      EG 2163 และ EG 2213     -                                                                    
EG 4613   English for Tourism             3(3/3-0-0)          EG 2673     -
CN 2673   Chinese Proverbs    3(3/3-0-0)          CN 1123     -
CN 3063    Chinese for Tourism Business   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3093   Chinsese for Hotel Business   3(3/3-0-0)          CN 2223     -
CN 3133 Appreciation of Chinese Literature  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3583 Chinese Philosophy and Ideas  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3683  Introduction to Chinese Linguistics  3(3/3-0-0)          CN2113     -
CN 3713 Applied Classical Chinese   3(3/3-0-0)          CN2323     -
CN 4843   Chinese for Public Relations          3(3/3-0-0)          CN 2113              - 
MY 1003   Elementary Burmese           3(3/3-0-0)      -     - 

First Year / Second Semester 

EG 4323         English for Journalism                    3(3/3-0-0)      EG 2163 และ EG 2213     -                                                                    

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IGE 106  English for Communication 2  3(2/2-1/2-0)   IGE 105     -
IGE 112  Information Technology   3(2/2-1/2-0)       -      -
CN 1123   Chinese 2    3(3/3-0-0)   CN 1113     -
CN 2213 Chinese Conversation 1   3(3/3-0-0)   CN 1213     -
CN 2313   Chinese Reading 1   3(3/3-0-0)   CN 1113     -
EG 1073 English Grammar   3(3/3-0-0)        -      -
EG 2023      Asian Folk Tales   3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  21 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    

First Year / First Semester 
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IGE 102  World View and Ways of Life  3(3/3-0-0)       -      -
IGE 105  English for Communication 1  3(2/2-1/2-0)       -      -
IGE 110  Thai Language and Communication 3(3/3-0-0)       -      -
CN 1113 Chinese 1     3(3/3-0-0)       -      -
CN 1213 Chinese Listening - Speaking  3(3/3-0-0)       -      -
EG 2133 Conversational English   3(2/2-1/2-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  20 ชั่วโมง/สัปดาห    

Summer
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IGE 004  Extra English Course    - (0/6-0-0)       -      -
IGE 005  Extra Chinese Course   - (0/6-0-0)       -      -
     รวม  0 หนวยกิต  12 ชั่วโมง/สัปดาห    

Study Plan



Second Year / Second Semester 
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IGE 101  Man and Society   3(3/3-0-0)       -      -
CN 2123   Chinese 4    3(3/3-0-0)   CN 2113     -
CN 2613   Chinese Grammar   3(3/3-0-0)   CN 1123     -
CN 3563  Overseas Chinese in ASEAN  3(3/3-0-0)   CN 2323     -
EG 2163  English Essay Writing   3(3/3-0-0)   EG 2063     -
EG 2673   Business English 2   3(3/3-0-0)    EG 2663     -
EG 3153    Critical Reading in English   3(3/3-0-0)   EG 2213     -
     รวม  21 หนวยกิต  21 ชั่วโมง/สัปดาห    

Second Year / First Semester 
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

IGE 107  Thai – Chinese Culture  3(3/3-0-0)       -      -
CN 2113 Chinese 3    3(3/3-0-0)   CN 1123     -
CN 2223  Chinese Conversation 2  3(3/3-0-0)   CN 2213     -
CN 2323  Chinese Reading 2   3(3/3-0-0)   CN 2313     -
EG 2063    Basic Writing in English  3(3/3-0-0)  EG 1033, EG 1073     -
EG 2213   Reading Strategies in English  3(3/3-0-0)   IGE 106     -
EG 2663    Business English 1      3(3/3-0-0)   IGE 106     -
     รวม  21 หนวยกิต  21 ชั่วโมง/สัปดาห    
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Second Year / Summer
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CN 3413   Chinese Writing 1   3(3/3-0-0 )   CN 1123     -
EG 3123 Advanced Listening and Speaking   3(2/2-1/2-0)   EG 2143     -
  in English  
IGE 117   Psychology for Living   3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  9 หนวนกิต  10 ชั่วโมง/สัปดาห    
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**Third Year / Second Semester (Study Aboad)

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

CN 3253   Chinese Business Conversation 3(3/3-0-0)   CN 2223     -
CN 3343   Chinese Business News Reading 3(3/3-0-0)   CN 2323     -
CN 3423   Chinese Writing 2   3(3/3-0-0)    CN 3413     -
CN 3533 Chinese Arts and Culture  3(3/3-0-0)   EG 3153     -
CN 4983   Thai and Chinese Business   3(3/3-0-0)    CN 2323     -
  Management
………..   Free Elective (2)      3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  18 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห    

**Third Year / First Semester (Study Aboad)
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

EG 3133 Academic Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)   EG 3123     -  
  in English
EG 3163  Advanced Essay Writing in English 3(3/3-0-0)   EG 2163     -
EG 3403  Classical Mythology and the Bible 3(3/3-0-0)   EG 2213     -
EG 3873 Intercultural Communication  3(3/3-0-0)   EG 3153     -
………  Free Elective (1)         3(3/3-0-0)       -      -
     รวม  15 หนวยกิต  16 ชั่วโมง/สัปดาห    

**หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ใหไปศึกษาที่ตางประเทศ ณ ประเทศเจาของภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
หรือประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ใหไปศึกษาที่ประเทศที่ใชภาษาจีน 
เชน ประเทศสาธารณรัฐ  ประชาชนจีนและหรือไตหวัน 
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Fourth Year / First Semester
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

ICE 001  Principles of Translation :  3(3/3-0-0) EG 2213 & CN 2323     -
  English-Chinese, Chinese-English
ICE 002  Pre- Cooperative Education  3(3/3-0-0)             -

IGE 104    Man and Environment   3(3/3-0-0)       -      -
IGE 108    Leadership and Management  3(3/3-0-0)       -      -
EG 3173  Report Writing in English  3(3/3-0-0)   EG 3163     -
     รวม  15 หนวยกิต  15 ชั่วโมง/สัปดาห    

Fourth Year / Second Semester

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต     Pre          Co

ICE 003  Cooperative Education  6(0-0-6/40)  ICE 002 และมีเกรด     -
               เฉลี่ยสะสม
                  ไมต่ำกวา 2.00 
     รวม  6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    

ศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
โดยมีหนวยกิตท่ีได

ไมต่ำกวา 120 หนวยกิต
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1. ผศ.นิก    สุนทรธัย    คณบดี
   • น.บ. (นิติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อาจารย ดร.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์   รองคณบดี
   • ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)  
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
     ม.นเรศวร 
   • บธ.บ. (การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม) 
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร.สุธิดา   สุนทรวิภาต   รองคณบดี
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยนอันดับสอง  
     ม.รามคำแหง 
   • อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • อ.ด. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. อาจารย ดร.ขวัญชนก  สืบสุข
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.อัสสัมชัญ 
   • ปร.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  ม.ธรรมศาสตร 
2. อาจารยพรรษมนต  เลิศเฉลิมทิพากุล
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม 
   • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร 
3. อาจารยพิชญสินี  ขาวอุไร
   • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.ศิลปากร
   • ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) 
     ม.มหิดล
4. อาจารยศุภประวัติ  สันทัด
   • ศศบ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ม.อัสสัมชัญ 
   • ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)
     ม.ธรรมศาสตร 
5. ผศ.ดร.พงศพัชรา  กวินกุลเศรษฐ
   • ศศบ. (ภาษาอังกฤษ)  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)     
     ม.บูรพา 
   • ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก) 
     ม.บูรพา 

1. อาจารย ดร.พันธุรวี  ณ ลำพูน
   • ปร.ด.(การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม
     และการทองเที่ยว) ม.ศิลปากร
   • M.A. (Tourism Management) ม.อัสสัมชัญ 
   • B.A. (Business Japanese) ม.อัสสัมชัญ 
2. อาจารย ดร.วริยา ภัทรภิญโญพงศ 
   • ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     (การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ) 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   • M.Sc.(Tourism Policy and Management)
     The University of Birmingham, UK 
   • ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
     ม.ธรรมศาสตร 

สาขาวิชาการทองเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. อาจารยบงกช เดชมิตร
   • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
     ม.นเรศวร 
   • บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. อาจารยอัญชลี  สมใจ
   • ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
     ม.นเรศวร 
   • ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. อาจารยสริตา  ศรีสุวรรณ
    M.Sc.(Hospitality with Tourism Management)
    The University of Birmingham, UK 
   • บธ.บ. (การโรงแรม) 
     ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

1. อาจารยรวินทนิภา  จุลกิตติพันธ 
   • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
     ม.นเรศวร 
   • ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
     ม.มหาสารคาม 
2. อาจารย ดร.จิตติณชุลี บุญชวย
   • ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยว)
     ม.พะเยา 
   • ศศ.ม. (การทองเที่ยว) ม.รังสิต 
   • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) 
     ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
     วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
3. อาจารยศาริณี  ตั้งอุทัยสุข
   • ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 
     ม.เชียงใหม 
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ม.เชียงใหม 
4. อาจารยอุจฉริต  อาจาระศิริกุล 
   • ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   • ศศ.ม. (การโรงแรม)
     ม.เกษตรศาสตร  

1. ผศ.ปราโมทย   ชูเดช 
   • กศ.บ. (ภาษาไทย) 
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   • ศศ.บ. (ไทยศึกษา)  
     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
   • กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง

คณาจารยคณะศิลปศาสตร
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11. Mr. Weijie Xu 
   • ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. อาจารย ดร. กรวรรณ   ฎีกาวงค 
   • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
      ม.มหิดล
   • ปร.ด (ภาษาศาสตรประยุกต) 
     ม.เกษตรศาสตร 
2. อาจารยบรรจบ  ปยมาตย
   • B.A. (English) ม.มหากุฏราชวิทยาลัย 
   • M.A (ภาษาศาสตร) University of Pune India
3. อาจารยสุวัฒน  เพียรพาณิชยสกุล
   • ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • M.A (Chinese Philology) 
     Guangxi Normal University
4. อาจารยเมทิยา  เครือวัลย  
   • B.A. (International Economics) 
     ม.วลัยลักษณ 
   • M.A. (TEFL) ม.ศิลปากร 
5. อาจารยจันทิมา จิรชูสกุล 
   • ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • M.B.A. (Business Administration) 
     Chongquing University, P.R. China
6. อาจารยมนัสนันท  ฉัตรเวชศิริ
   • กศ.บ. (การสอนภาษาตางประเทศ) ม.บูรพา  
   • ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
     Shanghai Normal University

2. ผศ.วิไล  ธรรมวาจา
   • กศ.บ. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
   • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  
     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
   • ศศ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารยวชิรา เจริญจิตร 
   • ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
   • ศศ.ม. (ภาษาไทย)  ม.ธรรมศาสตร 
4. อาจารยนริศรา เกตวัลห
   • กศ.บ. (ภาษาไทย)  
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
   • กศ.ม. (ภาษาไทย)  
     ม.ครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
5. อาจารยศนิชา แกวเสถียร
   • อ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร 
   • อ.ม. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร
6. อาจารย ดร.พัชรินทร  บูรณะกร
   • ศษ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร 
   • กศ.ม. (ภาษาไทย) 
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. อาจารย ดร.จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ 
   • ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร
   • อ.ม. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร
   • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. อาจารยวนิสา สัมภวะผล 
   • ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.บูรพา 
   • ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
     สื่อสารและการพัฒนา) ม.มหิดล 
9. อาจารย ดร.อิมธิรา ออนคำ
   • ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 
     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
   • ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
   • ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา ตางประเทศ)
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
10. Miss Nannan Jiang 
   • ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   • ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง) 
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรนานาชาติ



คำอธิบายรายวิชา
BS 5003  ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนที่ไมมีพื้น

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานอยางงาย เพื่อใชสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย 

การซื้อของ

BS 5013  ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ     3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

BS 5023  ภาษาบาฮาซาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5033  ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0) 

 การทองเที่ยว

 (Bahasa for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาบาฮาซาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

BS 5043  ภาษาบาฮาซาเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาบาฮาซาในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงาน

มัคคุเทศก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยว

ที่สำคัญของประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาบาฮาซาทั้งในสถานการณจำลอง

และในสถานที่ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่

BS 5003  ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนที่ไมมีพื้น

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานอยางงาย เพื่อใชสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย 

การซื้อของ

BS 5013  ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ     3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

BS 5023  ภาษาบาฮาซาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5033  ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0) 

 การทองเที่ยว

 (Bahasa for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาบาฮาซาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

BS 5043  ภาษาบาฮาซาเพื่อมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 และผูนำเที่ยว

 (Bahasa for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาบาฮาซาในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงาน

มัคคุเทศก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยว

ที่สำคัญของประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาบาฮาซาทั้งในสถานการณจำลอง

และในสถานที่ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่
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CN5053 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0)

 (Chinese forHotel)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียน รวมทั้งศัพทและสำนวน

ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เนนการสนทนาในสถานการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ 

CN5063 ภาษาจีนเพื่อการติดตอธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Hotel Business Communication)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการอานและการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบ

ภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในโรงแรม เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนก

ตางๆ ในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียน

ขาวประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน

CN5073 ภาษาจีนเพื่อการบริการในภัตตาคาร 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Restaurant Service) 

Prerequisite : None

 ฝกทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ

ภาษาที่ใชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิก การตอนรับ อุปกรณใน

ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดิบ การแนะนำรายการเครื่องดื่มและ

อาหาร การแนะนำเครื่องดื่มและอาหาร การจดบันทึกการสั่งเครื่องดื่มและ

อาหาร การชำระเงิน การจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา

 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาเร็จรูป  1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจาวัน

 (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม

ประมวลผลคา โปรแกรมตารางการคานวณ โปรแกรมเพื่อการนาเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสาหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจาวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 1003 การอาน--เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3/3-0-0)

 (Basic Reading and Writing in English)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 กลวิธีการอาน เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่

อาน และการเขียนในระดับประโยค

CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Daily life)

Prerequisite :None

 ศึกษาวิธีการออกเสียงในระบบพินอิน พยัญชนะ สระ 

วรรณยุกตฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนคำศัพทและ

โครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน  

CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Hospitality Service)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

CN 5033 ภาษาจีนเพ่ือการติดตอธุรกิจการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Business Communication)

Prerequisite  :None

 ฝกทักษะการใชภาษาจีนในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

นำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การเขียน

เอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน

จำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่

เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

CN 5043 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite :None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาจีนในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาจีนทั้งในสถานการณจำลองและในสถานที่

ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่
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EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  3(3/3-0-0)

 (Basic Writing in English)

Prerequisite:  EG 1033 หรือ EG1073 

 องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตาง ๆ ใน

ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคท่ีไมซับซอน 

เชน การบรรยาย การพรรณนา การเลาเร่ือง

EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ   3(2/2-1/2-0) 

 (Conversational English)  

Prerequisite: None 

 การพูดและการฟงบทสนทนาส้ัน ๆ สนทนาโตตอบในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน คำศัพท สำนวน ในระดับท่ีไมซับซอน 

EG 2143 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ  3(2/2-1/2-0)

 (Listening and Speaking in English)

Prerequisite: EG 2133 

 การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ในระดับท่ีซับซอนข้ึน   

เชน   การใหคำอธิบาย    ขอรอง แสดงความคิดเห็น   เปนตน  การเลือกใชคำ

ศัพท วลีและสำนวนท่ีใชในภาษาพูดใหเหมาะสมกับสถานการณน้ัน ๆ  การฟง

ขาวและทำความเขาใจเร่ืองใหรวดเร็ว

EG 2163  การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (English Essay Writing)

Prerequisite: EG 2053 

 องคประกอบและลักษณะของงานเขียนความเรียงแบบตาง ๆ การ

เขียนความเรียงท่ีแสดงข้ันตอนการเปรียบเทียบ การแสดงเหตุผล และการแสดง

ความคิดเห็น

EG 2173 สัทศาสตรและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)

 (English Phonetics and Phonology)               

Prerequisite:  IGE 106 

 การออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ สัทอักษร การถอด

เสียง การลงเสียงหนัก และทำนองเสียงภาษาอังกฤษ 

EG 2183 การฟง--พูดภาษาอังกฤษระดับสูง  3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Listening and Speaking in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1083

 ฟงเพื่อความเขาใจขาวสารประจำวัน พูดแสดงความคิดเห็นเชิง

วิพากษวิจารณในหัวขอตางๆคาศัพทและสานวนเพื่อแสดงความเห็นพอง

หรือขัดแยงและใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG1073 ไวยากรณภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)

 (English Grammar)

Prerequisite :  None

 การใชศัพท สำนวน รูปแบบประโยคตางๆของภาษาอังกฤษใหถูก

ตองและเหมาะสมกับสถานการณ

EG 1083 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)

 (Basic listening and speaking in English)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การฟงและการพูดโตตอบบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจาวันโดยใชคาศัพทและสานวนเบื้องตน

EG 1143 ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Linguistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความรูเบื้องตนในการศึกษาภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ในเรื่อง

ระบบเสียง คำไวยกรณ และแนวโนมการศึกษาภาษา

EG 2023 เร่ืองเลาพ้ืนบานของเอเซีย                      3(3/3-0-0)

 (Asian Folk Tales)

Prerequisite :  None

 เร่ืองเลาพ้ืนบานท่ีสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ

ชนชาติในเอเซีย

EG 2033 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  3(3/3-0-0)

 (Analytical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 การวิเคราะหประเภท รูปแบบ องคประกอบ กลวิธีการเขียน 

แนวคิดผูเขียนในงานเขียนประเภทตางๆ แยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น

ของผูเขียนไดอยางถูกตอง

EG 2043 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2033

 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณและประเมินคุณภาพงานเขียน

ประเภทตางๆ เนนการวิจารณและประเมินคุณภาพอยางมีหลักเกณฑ ใน

ดานการเลือกรูปแบบ การจัดวางองคประกอบการนำเสนอแนวคิด/ขอมูล 

และกลวิธีการเขียนที่หลากหลายซับซอน

EG 2053 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา  (3/3-0-0)

 (Paragraph Writing in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตางๆ ใน

ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคที่ไมซับ

ซอน โดยเนนกระบวนการสรางความคิดการรวบรวมขอมูล การเก็บ

ใจความ การใหรายละเอียด ตลอดจนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
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EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3/3-0-0)

 (Business English I) 

Prerequisite:  IGE 106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2

 การสนทนาทางธุรกิจ การฟง การพูด คำศัพท และสำนวนท่ีใชใน

ธุรกิจ ฝกการจับใจความจากการฟง การอานจับใจความสำคัญจากบทความ

ธุรกิจ และถายทอดขอมูลไดอยางถูกตองท้ังในดานเน้ือหาและการใชภาษา

EG 2673 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3/3-0-0)

 (Business English II)     

Prerequisite:  EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

เขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของหนวย

งาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน และกรอกใบสมัครงาน

EG 2703 หลักการแปลเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Translation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรการแปล เรียนรูกลวิธีการ

แปลในระดับเบื้องตน ฝกทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยคและยอหนาสั้นๆ 

ศึกษาวิเคราะหปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการแปล การใชทรัพยากรชวยแปล

ในระดับเบื้องตน

EG 3063 การเขียนรายงานเชิงวิจัย   3(3/3-0-0)

 (English Research Writing)

วิชาบังคับกอน : EG 2163

 องคประกอบและการเขียนรายงานวิจัยจากการคนควาตามหัวขอ

ที่กาหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน ศึกษาปญหา เก็บและรวบรวม

ขอมูล ทาบันทึกยอ วิเคราะหขอมูล ทาเคาโครงเรื่องเขียนรายงานวิจัย และ

เขียนอางอิงและบรรณานุกรม

EG 3123  การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง   3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Listening and Speaking in English) 

Prerequisite:EG 2143 

 การฟงเพ่ือความเขาใจขาวสารประจำวัน การพูดแสดงความคิดเห็น

เชิงวิพากษวิจารณในหัวขอตาง ๆ คำศัพทและสำนวนเพ่ือแสดงความเห็นพอง

หรือขัดแยง และการใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG 3133 การฟง - พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening and Speaking in English)                                

Prerequisite:  EG 3123 การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง  

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ การฟง

เพ่ือความเขาใจและจดบันทึกเน้ือหาของการบรรยาย การนำเสนอขอมูลและะ

การอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 2193 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening & Speaking in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2183

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ 

การฟงเพื่อความเขาใจและการจดบันทึกเนื้อหาของการบรรยาย การนำ

เสนอขอมูลและการอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 2203 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 คานิยามและประโยชนของวรรณคดี ประเภทงานประพันธ รูป

แบบฉันทลักษณ องคประกอบ กลวิธีการการแตง คำศัพท โดยศึกษา

ตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธตางๆ

EG 2213  หลักการอานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Reading Strategies in English)    

Prerequisite:  IGE 106 

 การเดาความหมายจากบริบทเพ่ือใหเขาใจงานเขียนประเภทตางๆ 

เช่ือมโยงใจความระหวางประโยคโดยแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น การหา

ใจความหลักและรายละเอียดปลีกยอย  การตีความและตอบคำถามจาก

บทความหลายประเภทท่ีอานไดอยางถูกตอง 

EG 2303 วรรณกรรมนานาชาติ   3(3/3-0-0)

 (Global Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 รูปแบบ องคประกอบวรรณกรรมนานาชาติที่เขียนเปนภาษา

อังกฤษ โดยศึกษาตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธรอยแกว รอยกรอง 

บันเทิงคดีและบทละคร

EG 2403 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 1)

วิชาบังคับกอน : EG 1143

 มโนทัศนทางสัทศาสตร และสัทวิทยา การอานและออกเสียงสัท

อักษร การถายทอดเสียงคำในภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักในคำ การ

วิเคราะหองคประกอบคำ โครงสรางและความหมายของวลีและประโยคที่

ไมซับซอนในภาษาอังกฤษ

EG 2503 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 2)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 การถายถอดเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษในระดับ

ประโยค การวิเคราะหโครงสรางและความหมายของประโยคที่ซับซอนมาก

ข้ึนในภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีทางวากยสัมพันธท่ีคัดสรร
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EG 3263 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Thai to English Translation)

วิชาบังคับกอน : EG3243

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษในงานเขียนประเภทตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และ

แนวทางแกไขขอผิดพลาด การวิเคราะหและประเมินงานแปล

EG 3303 วรรณคดีวิจารณ    3(3/3-0-0)

 (Literary Criticism)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 หลักการวิจารณวรรณคดี การคนควาขอมูลทางวรรณคดีและ

การนำเสนองานโดยใชสื่อเทคโนโลยี

EG 3403  เทวตำนานและคัมภีรไบเบิล  3(3/3-0-0)

 (Classical Mythology and the Bible)

Prerequisit:  EG 2213 

 เทวตำนานของกรีก โรมัน และคัมภีรในศาสนาคริสตซ่ึงเปนท่ีมาของ

วัฒนธรรมและความเช่ือของชาวตะวันตก

EG 3503 วาทกรรมวิเคราะห    3(3/3-0-0)

 (Discourse Analysis)

วิชาบังคับกอน : EG 2503

 มโนทัศน แนวคิดตางๆ หลักการทางการศึกษาวาทกรรมการพูด

และการเขียนในภาษาอังกฤษการวิเคราะหภาษาที่ใชในบริบทตางๆ

EG 3553 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  3(3/3-0-0)

 (English for Secretaries)

Prerequisite: EG 2673 

 ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานเลขานุการ เชน การพูดโตตอบและบันทึก

ขอความทางโทรศัพท การจดตามคำบอก การจดและเขียนรายงานการประชุม 

EG 3563 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (English for Public Relations)

วิชาบังคับกอน : GE1063

 การใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธโดยสังเขป กลวิธี ใน

การเขียนและพูดเพื่อประชาสัมพันธตาง ๆ การนำเสนอขอมูลที่ถูกตอง การ

ใชถอยคำที่เหมาะสม การเขียนขาว ประชาสัมพันธ การทำเอกสารแนะนำ 

การแถลงขาวหรือการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น ๆ

EG 3603 นานาภาษาอังกฤษโลก   3(3/3--0--0)

 (World Englishes)

วิชาบังคับกอน : EG 2503

 มุมมองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก และลักษณะของ

ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีวงกลม 3 วง ภาษายอยของภาษาอังกฤษรูปแบบ

ตางๆ ที่พบและใชทั่วโลก รวมถึงบทบาทและการใชภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย

EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

Prerequisite: EG 2213

 การวิเคราะหงานเขียนประเภทตาง ๆ ท่ีมีเน้ือหาแนวความคิด ลีลา

การเขียน และการใชภาษาท่ีซับซอน การแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของ

ผูเขียน เนนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตอเร่ืองท่ีอาน

อยางมีเหตุผล

EG 3163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3/3-0-0)  

 (Advanced Essay Writing in English)  

Prerequisite:  EG 2163

 การเขียนความเรียงท่ีสมบูรณประเภทตาง ๆ ในระดับท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเนนกระบวนการสรางความคิด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

ใหรายละเอียด

EG 3173 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Report Writing in English)

Prerequisite:  EG 3163 

 องคประกอบและการเขียนรายงานจากการคนควาตามหัวขอท่ี

กำหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน การเก็บและรวบรวมขอมูล การทำ

บันทึกยอ การวิเคราะหขอมูล การทำเคาโครงเร่ือง การเขียนรายงาน การเขียน

อางอิง และบรรณานุกรม

EG 3193 การพูดในที่ประชุมชน   3(2/2-1/2-0)

 (English Public Speaking)

วิชาบังคับกอน : EG 2193

 การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ในสถานการณและหัวขอ

ตางๆ อาทิดานสังคม ดานบันเทิงและดานวิชาการ โดยใชศัพท สำนวน วลี 

และประโยคที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดการและดำเนินการ

ประชุมและการสัมมนา

EG 3203 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3/3-0-0)

 (English and American Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 ลักษณะงานประพันธ วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดีอังกฤษ

และอเมริกันในยุคตางๆแนวโนมวรรณคดี โดยศึกษางานประพันธคัดสรร

จากทั้งอังกฤษและอเมริกัน

EG 3243 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  3(3/3-0-0)

 (English to Thai Translation)

วิชาบังคับกอน : EG2703

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยในงานเขียนประเภทตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และ

แนวทางแกไขขอผิดพลาด การวิเคราะหและประเมินงานแปล

 

EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3/3-0-0)

 (Business English I) 

Prerequisite:  IGE 106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2

 การสนทนาทางธุรกิจ การฟง การพูด คำศัพท และสำนวนท่ีใชใน

ธุรกิจ ฝกการจับใจความจากการฟง การอานจับใจความสำคัญจากบทความ

ธุรกิจ และถายทอดขอมูลไดอยางถูกตองท้ังในดานเน้ือหาและการใชภาษา

EG 2673 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3/3-0-0)

 (Business English II)     

Prerequisite:  EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

เขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของหนวย

งาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน และกรอกใบสมัครงาน

EG 2703 หลักการแปลเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Translation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรการแปล เรียนรูกลวิธีการ

แปลในระดับเบื้องตน ฝกทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยคและยอหนาสั้นๆ 

ศึกษาวิเคราะหปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการแปล การใชทรัพยากรชวยแปล

ในระดับเบื้องตน

EG 3063 การเขียนรายงานเชิงวิจัย   3(3/3-0-0)

 (English Research Writing)

วิชาบังคับกอน : EG 2163

 องคประกอบและการเขียนรายงานวิจัยจากการคนควาตามหัวขอ

ที่กาหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน ศึกษาปญหา เก็บและรวบรวม

ขอมูล ทาบันทึกยอ วิเคราะหขอมูล ทาเคาโครงเรื่องเขียนรายงานวิจัย และ

เขียนอางอิงและบรรณานุกรม

EG 3123  การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง   3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Listening and Speaking in English) 

Prerequisite:EG 2143 

 การฟงเพ่ือความเขาใจขาวสารประจำวัน การพูดแสดงความคิดเห็น

เชิงวิพากษวิจารณในหัวขอตาง ๆ คำศัพทและสำนวนเพ่ือแสดงความเห็นพอง

หรือขัดแยง และการใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG 3133 การฟง - พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening and Speaking in English)                                

Prerequisite:  EG 3123 การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง  

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ การฟง

เพ่ือความเขาใจและจดบันทึกเน้ือหาของการบรรยาย การนำเสนอขอมูลและะ

การอภิปรายเชิงวิชาการ
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EG 4113  การพูดในท่ีประชุมชน               3(2/2-1/2-0)

 (Public Speaking)

Prerequisite:  EG 3133 

 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีประชุมชน การดำเนินรายการตางๆดาน

สังคม ธุรกิจ บันเทิงและวิชาการ

EG 4233 วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน  3(3/3-0-0)

 (English and American Drama)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 บทละครยุคคลาสสิกจนถึงยุคใหม ทั้งในซีกโลกตะวันออกและ

ตะวันตก การนำเสนองานโดยใชสื่อเทคโนโลยีและการแสดงบทบาทสมมุติ

EG 4243 การศึกษาวรรณกรรมดัดแปลง  3(3/3--0--0)

 เปนภาพยนตร 

(Literary Studies in Film Adaptation)

วิชาบังคับกอน : EG 3303

 วรรณกรรมที่ถายทอดเปนภาพยนตร ปญหาในการดัดแปลง

วรรณกรรมเปนภาพยนตร ความแตกตางของตัวละคร รูปแบบและการเลา

เรื่องในวรรณกรรมตนฉบับกับภาพยนตรดัดแปลง เนนศึกษาจากตนฉบับ

ควบคูกับภาพยนตร

EG 4323 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ  3(3/3--0--0)

 (English for Journalism)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 รูปแบบภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ 

วารสาร การอานและการเขียนขาวบรรยายเหตุการณ การสัมภาษณ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

EG 4333 ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสาร  3(3/3--0--0)

 ยุคดิจิทัล

 (Business English and Digital Communication)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน รูปแบบและการโตตอบทางธุรกิจผานสื่อดิจิทัล

ประเภทตางๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกลผานระบบ

วิดีโอ สื่อออนไลน การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน

EG 4353 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสำนักงาน  3(3/3--0--0)

 และทรัพยากรมนุษย 

 (English for Office Management and Human Resources)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 คำศัพท และรูปแบบภาษาที่ใชในงานสานักงาน ทักษะในงาน

เลขานุการ อาทิ การทำบันทึกขอความ การนัดหมายงานประชุม การจด

บันทึกการประชุม เขียนรายงานการประชุม รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน  3(3/3--0--0)

 (English for Airline Business)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารธุรกิจการบิน 

และงานบริการบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน

EG 3743 การสอนภาษาอังกฤษ  3(3/3--0--0)

 และการวัดประเมินผล 

 (English language teaching and assessment)

วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาแกนมาแลวไมตากวา 15 หนวยกิต

 ทฤษฎีและวิธีการสอนแบบตางๆ การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เทคนิคการทดสอบ

ทางดานภาษา การออกขอสอบและการวิเคราะหขอสอบ

EG 3803 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3--0--0)

 และภัตตาคาร 

 (English for Hotel and Restaurant)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในแผนกตางๆ ของธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร อาทิแผนกตอนรับสวนหนา แผนกอาหารและเครื่อง

ดื่ม แผนกแมบาน แผนกการตลาด และสงเสริมการขาย แผนกทรัพยากร

บุคคล รวมถึงการบริหารและการจัดการในโรงแรม

EG 3873 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   3(3/3--0--0)

 (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 ความสัมพันธในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลที่

เกี่ยวของที่มีตอการรับรู การประมวลขอความและพฤติกรรม โดยศึกษา

ธรรมชาติของภาษา กฎเกณฑ ในการใชภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อความหมาย

EG 4006 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะมาแลวไมตากวา 45 หนวยกิต

 การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเปนระบบ

การศึกษาเนนการปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการอยาง

เปนระบบ โดยสถานประกอบการรวมกันคัดเลือกนักศึกษาออกไปปฏิบัติ

งานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยตองปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบ

การเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถานประกอบการโดยมีกาหนดระยะ

เวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห)
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EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)                                           
 (English Reading-Writing for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา 
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ
และอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการ
ดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
 
EG 6003 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
 เพื่อการทองเที่ยว
 (Englishfor Tourismand Hospitality Industry)
Prerequisite:  GE 1063 
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในอุตสาหกรรมบริการเพื่อ
การทองเที่ยวเชน บริษัทนำเที่ยว โรงแรม สนามบิน ภัตตาคาร รานคา

EG 6013 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  3(3/3-0-0) 
 (English for Tourism)
Prerequisite:  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นบาน ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
งานดานการทองเที่ยว

EG 6023 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0) 
 (English for Airline Business)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารในธุรกิจสาย
การบินและงานบริการบนเครื่องบิน ตลอดจนภาคพื้นดิน

EG 6033 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3/3-0-0) 
 การทองเที่ยว
 (English for Tourism Business Communication)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาท่ีใชในธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจ
ตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน การติดตอธุรกิจ และการเจรจา
ตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร รานจำหนาย
สินคาท่ีระลึก การอาน การเขียนเอกสารและการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

EG 6113 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0) 
 (English for Hotel)
Prerequisite :  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
แผนกตางๆของธุรกิจโรงแรม เชน แผนกอาหารและเครื่องดื่มแผนก
ตอนรับ แผนกสำรองหองพัก และแผนกแมบาน

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการละเลนพื้นเมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานดานการทองเที่ยวมี
การศึกษานอกสถานที่

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเลนพ้ืน
เมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานดานการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี

EG 4703 ภาษาศาสตรสังคม    3(3/3-0-0)
 (Sociolinguistics)
วิชาบังคับกอน : EG 2503
 ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม หนาท่ีของภาษา การแปรของ
ภาษาตามปจจัยตางๆอาทิ เพศ อายุ และบริบท รวมถึงการเปล่ียนแปลงของภาษา

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ   3(3/3--0--0)
 (English for Presentation)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ ศัพท สานวนภาษาอังกฤษที่ใช
ในการนาเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิตางๆ ภาษากายและสื่อ
ประกอบการนาเสนอ การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติ

EG 4873 การแปลเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)
 (Translation for Professions)
วิชาบังคับกอน : EG 3263
 การใชคาศัพทและสำนวนภาษาเพ่ือการแปลงานในวิชาชีพดาน
ตางๆ ประยุกตใชทฤษฎีในการแปลขอความ เอกสาร และเลือกใชเทคโนโลยี
ชวยแปลท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมในการแปลเฉพาะทาง

EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)           
 (English Listening-Speaking for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
          ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ 
ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษา
อังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Psychology for Living)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของ

ตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดา

รงชีวิต เสริมสรางการทางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการ

กับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม การสื่อสารและ เทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความ

รวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดาริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอ

เพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและ

การรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)

 (Information Technology and Learning)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ

สืบคนขอมูล

การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบน

เครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม 

จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสาคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

EG 6043 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 (English for Tourist Guides) 

Prerequisite : GE 1063 

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการอธิบายนำชมและการ

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย เทคนิคและ

วิธีการนำเที่ยว การฝกเปนมัคคุเทศกในสถานการณจำลอง และฝกการ

สนทนาภาษาอังกฤษแกไขปญหาตางๆ เฉพาะหนาอยางเหมาะสม มีการ

ศึกษานอกสถานที่

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด 

การอานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม 

การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภท

ตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารในชีวิตประจาวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิด

ขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)

วิชาบังคับกอน : GE1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดาเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดาเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มี

ตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและ

ของโลก

EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)                                           
 (English Reading-Writing for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา 
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ
และอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการ
ดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
 
EG 6003 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
 เพื่อการทองเที่ยว
 (Englishfor Tourismand Hospitality Industry)
Prerequisite:  GE 1063 
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในอุตสาหกรรมบริการเพื่อ
การทองเที่ยวเชน บริษัทนำเที่ยว โรงแรม สนามบิน ภัตตาคาร รานคา

EG 6013 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  3(3/3-0-0) 
 (English for Tourism)
Prerequisite:  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นบาน ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
งานดานการทองเที่ยว

EG 6023 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0) 
 (English for Airline Business)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารในธุรกิจสาย
การบินและงานบริการบนเครื่องบิน ตลอดจนภาคพื้นดิน

EG 6033 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3/3-0-0) 
 การทองเที่ยว
 (English for Tourism Business Communication)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาท่ีใชในธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจ
ตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน การติดตอธุรกิจ และการเจรจา
ตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร รานจำหนาย
สินคาท่ีระลึก การอาน การเขียนเอกสารและการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

EG 6113 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0) 
 (English for Hotel)
Prerequisite :  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
แผนกตางๆของธุรกิจโรงแรม เชน แผนกอาหารและเครื่องดื่มแผนก
ตอนรับ แผนกสำรองหองพัก และแผนกแมบาน
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GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Aesthetics for Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and wisdom)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น

คุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ

การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด

ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ

สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจาลอง 

บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE 2212 ภาวะผูนากับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะของผูนาและภาวะความเปนผูนา การพัฒนาและบูรณ

าการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะ

ทางดานการทางานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระ

ทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ

สรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม

 (Holistic Health Care)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ การนาความรู และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง

สุขภาพแบบองครวม

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)

สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคาศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจาวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (ASEAN Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลก

ระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ

มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื้นฐานความ

รูทางธุรกิจ ที่สามารถนาไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ

เพื่อใชในการดาเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดย

การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2 (2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสาคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สาเร็จในการเรียน เตรียมพรอมท่ีจะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ท่ีดีตอการเรียน การต้ังเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอาน 

การเตรียมตัวสอบ การทาขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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HI 2173  การดำเนินงานและการจัดการครัว 3(2/2–1/2–0)

 (Kitchen Operation and Management)

Prerequisite : None   

 ความหมาย และความสำคัญของของแผนกครัว โครงสรางการ

บริหารงานแผนกครัวในโรงแรมและภัตตาคาร หนาที่ความรับผิดชอบ 

ระบบการดำเนินงานของครัวมาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใชและภาชนะ

ตางๆ ภายในครัว  ความรูพื้นฐานการใชงานอุปกรณครัว การดูแลรักษา

อุปกรณตางๆ ภายในครัว การจัดการและควบคุมการผลิตอาหาร การ

ควบคุมตนทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการดานงบประมาณ การ

เลือกซื้อ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการและขั้นตอนการประกอบอาหาร การ

วิเคราะหการสูญเสียในการประกอบอาหารและการกำหนดราคาขาย สุข

อนามัยและความปลอดภัย ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ใชใน

งานครัว มีการฝกปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่

HI 3283  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)

 (Accounting and Finances for Hotel Business)

Prerequisite : None

 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมในดานการเงิน ลักษณะ

ของธุรกิจโรงแรม ระบบบัญชีของธุรกิจโรงแรม ระบบการควบคุมรายไดคา

หองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มและรายไดอื่นๆ ระบบการควบคุมเงินสด  

ลูกหนี้และสินเชื่อ  ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมสินทรัพยถาวร 

การวิเคราะหงบการเงินและการจัดทำงบประมาณการใชคอมพิวเตอรการ

ประมวลผลบัญชีโรงแรม

HI 2303  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 3(3/3-0-0)

 (Tourism and Hospitality Industry)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและการบริการทรัพยากรการทองเท่ียว หนวยงานและผูมีสวน

เก่ียวของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ผลกระทบของการทอง

เท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการโรงแรมตอเศรษฐกิจสังคม การเมือง และ

ส่ิงแวดลอมแนวโนมและทิศทางการทองเท่ียวและการโรงแรมในอนาคต

HI 2313  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 3(3/3-0-0)

 การตอนรับในงานบริการ 

(Personality Development and Hospitality in Service)

Prerequisite : None

 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ ความรู และการ

พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใชในงานบริการเกี่ยวกับการแตงกาย การพูด 

อิริยาบถและมารยาทสังคม แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธและการสราง

มนุษยสัมพันธ  ศิลปะการตอนรับ การสื่อสาร การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)
 (Intercultural Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการ
ดาเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสาคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตก
ตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา  2(2/2-0-0)
 ในชีวิตประจาวัน
 (Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิด
เชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการ
วิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน

HI 1303  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)         
 (Introduction to Hotel Business)
Prerequisite:  None
 ความเปนมาและวิวัฒนาการของโรงแรม ความสำคัญธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวของโครงสรางการบริหาร รูปแบบการจัดหนวย
งาน บทบาท หนาที่ และการดำเนินงานของฝายหรือแผนกตางๆคำศัพท
เฉพาะในธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย และเครือ
ขายโรงเเรมระดับโลก

HI 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร  3(3/3-0-0)    
 และเครื่องดื่ม    
 (Introduction to Food and Beverage Services) 
Prerequisite: None
 ความหมาย และความสำคัญของการบริการอาหารและการ
เครื่องดื่ม ประเภท และรูปแบบของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การ
จัดเตรียมโตะอาหารแบบตางๆ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม มารยาทและการ
ปฏิบัติในการตอนรับและบริการการขายอาหารและเครื่องดื่ม

HI 2153 การดำเนินงานบริการอาหาร  3(2/2-1/2-0)
 และเครื่องดื่ม    
 (Food and Beverage Service and Operation)
Prerequisite : None
 ความหมาย และความสำคัญของการบริการอาหารและเครื่อง
ดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภท และรูปแบบของการใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม คุณสมบัติของผูใหบริการ การจัดเตรียมโตะอาหารแบบตางๆ 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
รายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการตอนรับ
และบริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทำงบประมาณ การ
ควบคุมคุณภาพและตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การแกไขปญหาใหลูกคา
ที่มาใชบริการ มีการฝกปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่
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HI 3273 พฤติกรรมนักทองเที่ยว  3(3/3-0-0)

 (Tourist Characteristics and Behavior)

Prerequisite : None

 ประเภทนักทองเที่ยว แนวคิด ทฤษฎี และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

แรงจูงใจในการทองเที่ยว รูปแบบพฤติกรรมนักทองเที่ยว กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทและพฤติกรรมนักทองเที่ยวตามกลุม

ตลาด แนวโนมพฤติกรรมนักทองเที่ยว กรณีศึกษา

HI 3293  การดำเนินงานและการจัดการงาน 3(2/2-1/2-0)

 บริการสวนหนา

 (Front Office Operation and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของงานบริการสวนหนา การ

จัดการและวิธีการดำเนินงานในแผนกบริการสวนหนา โครงสรางองคกร 

หนาที่งาน และการบริการสวนหนาของโรงแรม ระบบการสำรองหองพัก 

ระเบียบวิธีตอนรับ การรับลงทะเบียนเขาหองพัก การจัดทำบัญชีการเงิน 

บัญชีหองพัก การใหบริการกับแขกขณะเขาพักอยูในโรงแรม การทำงานภาค

กลางคืน การจัดการดานความปลอดภัย และการควบคุมดูแลการคิดเงิน

และการจำหนายแขกออกจากหองพัก ความสัมพันธระหวางสวนหนากับ

ฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การแกไขปญหา และสถานการณเฉพาะหนามีการฝก

ปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

HI 3373 การดำเนินงานและการจัดการ  3(2/2-1/2-0)

 งานแมบาน

 (Housekeeping Operation and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของแผนกแมบาน โครงสรางและ

ลักษณะการดำเนินงานของแผนกแมบาน การเตรียมหองพัก การตกแตง 

จัดของในหองพักใหครบตามมาตรฐาน ประเภทของเครื่องมือเครื่องใช การ

บำรุงรักษาเครื่องใช การซักรีด การจัดการสินคาคงคลังและอุปกรณใน

แผนกงานแมบาน การบริหารงานบุคคลในแผนกแมบาน การบริหารงบ

ประมาณและคาใชจายของแผนกแมบาน ระบบงานเอกสารของแผนกแม

บานการกำกับและควบคุมการดำเนินงานแผนกแมบาน การแกไขปญหาใน

แผนกแมบาน มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

HI 3383 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3/3-0-0)

 สำหรับธุรกิจโรงแรม 

 (Human Resource Management for Hotel Business)

Prerequisite:  None

 ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหนาที่ของการจัดการทรัพยากร

มนุษยในธุรกิจโรงแรม การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกบรรจุและแตง

ต้ัง การบริหารคาตอบแทน ประโยชนและบริการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎี

การจูงใจ การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ  กรณีศึกษา

HI 2343  การจัดการที่พักแรม   3(3/3-0-0)

 (Lodging Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของธุรกิจที่พักแรม 

หลักการ แนวคิด และแนวทางในการดำเนินงานของที่พักแรมในรูปแบบ

ตางๆ โครงสรางองคกร หนาที่และการดำเนินงานของแผนกตางๆ ในธุรกิจ

ที่พักแรม การจัดการดานการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ความรับ

ผิดชอบตอผูใชบริการ แนวโนมการตลาด ทิศทางและแนวโนมที่พักแรม

HI 2353 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2/2-1/2-0)

 สำหรับธุรกิจโรงแรม

 (Information Technology for Hotel Business)

Prerequisite:  None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางดานการโรงแรม ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระบบการจัด

จำหนายแบบเบ็ดเสร็จ การวางแผนและออกแบบฐานขอมูล เว็บไซตและ

ระบบเครือขายสังคมออนไลนเพื่อดำเนินการในธุรกิจดานการโรงแรม 

กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

HI 2373 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3/3-0-0)

 สำหรับโรงแรม

 (Professional Ethics and Law for Hotel) 

Prerequisite:  None

 ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและ

กฎหมายสำหรับโรงแรม บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมที่

มีตอลูกคาและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่

เกี่ยวของกับโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับคนเขาเมือง กฎหมายภาษีอากรจรรยาบรรณ

วิชาชีพในธุรกิจโรงแรม ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจโรงแรม แนวทางการ

แกไขและการพัฒนา

HI 2383 อาหารเพื่อสุขภาพ   3(2/2-1/2-0)

 (Healthy Food)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ความรูเกี่ยว

กับอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทและลักษณะของอาหาร หลักการและ

เทคนิคการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ความสำคัญของโภชนาการตอ

สุขภาพ การคำนวณคุณคาสารอาหารเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับความ

ตองการทางชีวภาพของบุคคล การเลือกใชวัตถุดิบ หลักในการตกแตง

อาหารและบริการ การประกอบอาหารสุขภาพ มาตรฐานและความ

ปลอดภัยของอาหาร แนวโนมธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีการฝกปฏิบัติ และ

การศึกษานอกสถานที่
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HI 3573 การดำเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง 3(2/2-1/2-0)

 (Catering Operation and Service)

Prerequisite : None

 หลักการ ประเภท รูปแบบของการบริการจัดเลี้ยง การจัด

โครงสรางองคกร การวางแผนกระบวนการการดำเนินงานในการบริการจัด

เลี้ยง การออกแบบรายการอาหาร การจัดโตะอาหาร เครื่องมือและ

อุปกรณ การควบคุมตนทุนคาใชจายในการดำเนินงาน การจัดซื้อ การตรวจ

สินคา การจัดเก็บและการเบิกจายวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและราคา

ของอาหาร การวางแผนบุคลากร มีการฝกปฏิบัติ

HI 3583 การจัดการภัตตาคาร  3(2/2-1/2-0)

 (Restaurant Management)

Prerequisite : None

 หลักการ ประเภท รูปแบบของภัตตาคาร การจัดโครงสราง

องคกร การวางแผนกระบวนการการดำเนินงานในธุรกิจภัตตาคาร การ

ออกแบบรายการอาหาร การจัดโตะอาหาร เครื่องมือและอุปกรณ การ

ควบคุมตนทุนคาใชจายในการดำเนินงาน การจัดซื้อ การจัดเก็บและการ

เบิกจายวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร กฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจภัตตาคาร มีการฝกปฏิบัติ

HI 3603 การผสมเครื่องดื่ม   3(2/2-1/2-0)

 (Bartending)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของเครื่องดื่ม อุปกรณสำหรับการ

ผสมเครื่องดื่ม ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล ฝก

ปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใชในการ

ผสมและการบริการเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลและ

ไมมีแอลกอฮอล ลีลาการผสมเครื่องดื่ม และมารยาทในการบริการของ

พนักงาน การบริการเครื่องดื่มและการตกแตงในรูปแบบตางๆ การคำนวณ

สวนผสมของเครื่องดื่ม การคิดตนทุน การกำหนดราคาขาย การฝกปฏิบัติ

ผสมและใหบริการเครื่องดื่ม

HI 3613 ศาสตรแหงไวน   3(3/3-0-0)

 (Wine)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของไวน ประวัติความเปนมา ถิ่น

กำเนิด ประเภทและชนิดของไวน พันธุองุนที่ใชในการผลิตไวน ขั้นตอนการ

ผลิต การเก็บรักษา การอานฉลากและการเลือกซื้อ ลักษณะเฉพาะของ

ไวนจากประเทศตางๆ การบริการไวนแตละชนิด และการตลาดของไวน 

เทคนิคการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับไวนแตละชนิด รสชาติของ

ไวน การเก็บรักษาไวน การเปดและเสิรฟไวน ความรูเรื่องไวนกับสุขภาพ มี

การศึกษานอกสถานที่ 

HI 3393 การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)

 (Strategic Marketing in Hospitality Industry)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการตลาดใน

อุตสาหกรรมการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพล

ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ การแบงสวนตลาด การกำหนด

ตลาดเปาหมาย พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว กลยุทธสวนประสม

ทางการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ การวิเคราะหแนวโนมการ

ตลาด และการตลาดดิจิตอลในธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม กรณีศึกษา

HI 3483 การจัดการระบบความปลอดภัยในโรงแรม 3(3/3-0-0) 

 (Safety System Management in Hotel)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญในการจัดการระบบความปลอดภัย

ในโรงแรม อาชีวอนามัยในโรงแรม สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม 

ระบบการปองกันอันตรายจากการใชอุปกรณไฟฟา แกสหุงตม สารเคมี การ

ปองกันและระงับอัคคีภัย หลักการจัดการเหตุฉุกเฉินและวิกฤตการณ ตลอด

จนความเสี่ยงและภัยคุกคามความปลอดภัยในโรงแรม การตรวจสอบความ

ปลอดภัยในโรงแรม เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยที่ใชใน

โรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน กฎมายและระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในโรงแรม มีการ

ศึกษานอกสถานที่

HI 3493 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม 3(3/3-0-0) 

 (Environment Management in Hotel)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของสิ่งแวดลอมในโรงแรม ความ

สัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับธุรกิจโรงแรม การประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดลอมจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม ปญหาส่ิงแวดลอมจากการดำเนินธุรกิจ

โรงแรมท่ีสงผลตอภาวะโลกรอน ท้ังดานการใชพลังงาน ขยะ น้ำท้ิง มลพิษ

ทางเสียง มลพิษทางอากาศแนวทางการจัดการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม การ

จัดการพลังงาน เทคโนโลยีในการจัดการส่ิงแวดลอมในธุรกิจโรงแรม 

กฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานท่ี

HI 3553 การประกอบอาหารนานาชาติ  3(2/2-1/2-0)   

 (International Culinary)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของการประกอบอาหารนานาชาติ 

ความรูเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ ปจจัยที่มีผลตอการจัดการอาหาร 

กระบวนการจัดการอาหาร การเขียนรายการอาหารนานาชาติ การจัดและ

ตกแตงจานอาหาร การจัดอาหารเพื่อรับรองแขก การประกอบอาหาร

นานาชาติ  การตั้งโตะเสิรฟอาหารนานาชาติ  การจัดบริการอาหารในงาน

จัดเลี้ยงอาหารประเภทตางๆ แนวโนมธุรกิจอาหารนานาชาติ มีการฝก

ปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่
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HI 3673 เบเกอร่ี    3(2/2-1/2-0)  

 (Bakery)

Prerequisite : None

 ความหมาย และประเภทของเบเกอร่ี หลักพ้ืนฐานในการทำขนมอบ

และเบเกอร่ีประเภทตางๆ  อุปกรณและสวนผสมในการทำเบเกอร่ี และการ

ตกแตง การนำวัตถุดิบในทองถ่ินมาใช คำนวณตนทุน กำหนดราคาขาย การ

จัดจำหนาย แนวโนมธุรกิจขนมอบและเบเกอร่ี มีการฝกปฏิบัติ และการ

ศึกษานอกสถานท่ี

HI 4213  นวัตกรรมเพ่ือการขนสงในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

 การบริการ 

 (Transportation Innovation in Hospitality Industry)

Prerequisite : None

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของนวัตกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียว

กับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ  ประเภท และองคประกอบของระบบ

การขนสงเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ การบริหารและแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ขนสงเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ขนสงในอุตสาหกรรมบริการ

HI 4253  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)

 (Hotel Business Planning and Development)

Prerequisite : None    

 แนวคิด หลักการ และกลยุทธเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนา

ธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเปนไปไดและการวางแผนพัฒนาเพ่ือลงทุนใน

ธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหปญหาและโอกาสในการประกอบการธุรกิจ

โรงแรม การเลือกทำเลท่ีต้ัง การประเมินโครงการ การลงทุน การวิเคราะห

และประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ

ธุรกิจโรงแรม การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่ีเร่ิมดำเนินการเพ่ือกำไร

และการเติบโตการคำนวณผลประกอบการในอนาคตจริยธรรมและความรับ

ผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานท่ี

HI 4273 สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0)

 (Seminar for Hospitality Industry)

Prerequisite : None

 วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนในการทองเท่ียวและการโรงแรม 

จากกรณีศึกษาและประเด็นในปจจุบัน คนควา วิเคราะห อภิปราย แลก

เปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา รวมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผูมีประสบการณในการบริหารการทองเท่ียวและการโรงแรม 

กรณีศึกษา

HI 3623 การประกอบอาหารไทย  3(2/2-1/2-0)   

 (Thai Culinary)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญการประกอบของอาหารไทย ความ

รูเก่ียวกับอาหารไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการอาหารไทย กระบวนการ

จัดการอาหาร การเขียนรายการสำรับอาหารไทย การจัดและตกแตงจาน

อาหาร การจัดอาหารเพ่ือรับรองแขก การประกอบอาหารไทย  การต้ังโตะ

สำรับอาหารไทย การจัดบริการอาหารในงานจัดเล้ียง อาหารประเภทตางๆ 

แนวโนมธุรกิจอาหารไทย มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

HI 3633 การประกอบอาหารจีน  3(2/2-1/2-0)  

 (Chinese Culinary)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของการประกอบอาหารจีน ความ

รูเกี่ยวกับอาหารจีน ปจจัยที่มีผลตอการจัดการอาหาร กระบวนการจัดการ

อาหาร การเขียนรายการอาหารจีน การจัดและตกแตงจานอาหาร การจัด

อาหารเพื่อรับรองแขก การประกอบอาหารจีน  การตั้งโตะเสิรฟอาหารจีน 

การจัดบริการอาหารในงานจัดเลี้ยงอาหารประเภทตางๆ แนวโนมธุรกิจ

อาหารจีน มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที่

HI 3643 การจัดการธุรกิจรานกาแฟ  3(2/2-1/2-0)

 (Cafe Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของธุรกิจรานกาแฟ รูปแบบการจัด

โครงสรางองคกร ประเภท ลักษณะของธุรกิจรานกาแฟ ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับกาแฟ ประเภทและชนิดของกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟ การเลือก

อุปกรณ การใช และการดูแลรักษา เทคนิคการชงกาแฟรูปแบบตางๆ การ

คิดตนทุน การกำหนดราคาขาย การตลาดของธุรกิจรานกาแฟ ปญหาและ

แนวโนมธุรกิจรานกาแฟ มีการฝกปฏิบัติ และศึกษานอกสถานที่

HI 3653 การเปนเจาของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3/3-0-0)

 (Entrepreneurship in Food and Beverage Business)

Prerequisite : None

 ความหมายความสำคัญและบทบาทการประกอบธุรกิจบารและ

เครื่องดื่มการกอตั้งธุรกิจ ปจจัยที่มีผลตอการประกอบการธุรกิจบารและ

เครื่องดื่ม การดำเนินงานดานบัญชีและการเงินการบริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากรการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจบารและเครื่องดื่ม การ

วิเคราะหตลาด ทักษะการจัดการที่จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ การทำแผน

ธุรกิจ การประเมินผลประกอบการและความเสี่ยง ปญหาและแนวโนมของ

ธุรกิจบารและเครื่องดื่ม มีการศึกษานอกสถานที่
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HI 4413 งานจัดกิจกรรมในฐานะเคร่ืองมือ 3(3/3-0-0)

 ส่ือสารการตลาด 

 (Special Event for Marketing Communication)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และบทบาทของการจัด

กิจกรรมในฐานะเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด การวางแผนและจัดการ

โครงการ การวางแผนการตลาด การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

และการแกไขปญหาเฉพาะหนา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี

HI 4423 การขนสงและโลจิสติกสเพ่ือธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว  

 (Transportation and Logistics for Tourism Business)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการขนสงเพ่ือ

การทองเท่ียว องคประกอบของระบบการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การ

บริหารและแนวทางการดำเนินธุรกิจขนสงเพ่ือการทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ

โลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว และความสัมพันธระหวางการขนสงกับโลจิสติ

กสการทองเท่ียว กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสง

HI 4433  การดำเนินงานและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 ธุรกิจสายการบิน

 (Airline Business Operations and Management)

Prerequisite : None

 วิวัฒนาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบิน 

ภูมิศาสตรการบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน การ

บริการภาคพ้ืนของทาอากาศยาน การบริการบนเคร่ืองบินการบริการงาน 

คลังสินคาทางอากาศ ระบบสำรองท่ีน่ังบัตรโดยสารและการคำนวณคา

โดยสาร พฤติกรรมผูบริโภค การขายและการตลาดในธุรกิจสายการบิน หนวย

งานและองคการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสายการบิน 

HI 4443 การดำเนินงานและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 ธุรกิจเรือสำราญ 

 (Cruise Business Operation and Management)

Prerequisite : None

 วิวัฒนาการการเดินเรือ ประเภทและโครงสรางทางกายภาพของ

เรือสำราญ การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจเรือสำราญ การปฏิบัติหนาท่ี

ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบัติงานหนาท่ีภาคพ้ืนดิน ส่ิง

อำนวยความสะดวกและการบริการบนเรือ เสนทางการเดินเรือ กิจกรรมและ

นันทนาการบนเรือ การบริการนักทองเท่ียวในบริเวณเมืองทา พฤติกรรมนัก

ทองเท่ียว การดำเนินงานดานการขายและการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สถานการณและแนวโนมธุรกิจเรือสำราญ มีการศึกษานอกสถานท่ี

HI 4333 การออกแบบอาหาร   3(2/2-1/2-0)

 (Food Styling)

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของการออกแบบอาหาร หลัก

แนวคิดและทฤษฎีการตกแตงอาหาร ศิลปะการตกแตงอาหาร เทคนิคและ

วิธีการตกแตงอาหารในวัฒนธรรมตางๆ รูปแบบและแนวคิดในการจัดตกแตง

อาหารใหเหมาะสมกับโอกาส การประยุกตใชวัตถุดิบและวัสดุตางๆ มา

ตกแตงอาหารและโตะอาหาร การจัดตกแตงอาหารเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม 

มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

HI 4353 การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3(2/2-1/2-0)  

 ในธุรกิจท่ีพักแรม

 (Sport and Recreation Management 

 in Lodgings Business)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ ความรูเบ้ืองตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน

องคกร การวางแผนกลุมกิจกรรม การบริการ การสรางส่ือประชาสัมพันธ การ

จัดกิจกรรมการแขงขัน และกิจกรรมนันทนาการในท่ีพักแรมโครงสรางการ

บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจท่ีพักแรม การ

ตลาด การกำหนดกลุมเปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนิน

กิจการท่ีพักแรม มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

HI4396 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40) 

 (Co-operation Education)

Prerequisite :  1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 117 หนวยกิต

        2. มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ไมต่ำกวา 2.00

                    3. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของหลักสูตร

           การโรงแรม 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีพัก

แรม โดยการวางแผนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

นักศึกษาตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงานช่ัวคราวของหนวย

งานน้ัน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีสถาน

ประกอบการมอบหมายให และจะตองจัดทำรายงานพรอมการนำเสนอภาย

หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการศึกษา

HI 4403 อุตสาหกรรมไมซ   3(3/3-0-0)

 (MICE Industry)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของอุตสาหกร

รมไมซ ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซท่ีมีตอสังคมและเศรษฐกิจ หนวยงาน

และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซสถานการณและแนวโนมใน

อนาคตของอุตสาหกรรมไมซ กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานท่ี
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HI 4493 การโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 เพ่ือการโรงแรม

 (Public Relations and Advertisement for Hotel)

Prerequisite : None

 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธดานการโรงแรม บทบาทของการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเพ่ือกำหนดแผนงานและ

กลยุทธการทำการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การรณรงคสรางสรรคและ

การวางแผนเก่ียวกับการใชส่ือกำหนดวัตถุประสงคศึกษาถึงผูมีหนาท่ีรับผิด

ชอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

JP 5203 ภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)

 (Japanese for Daily life)

Prerequisite : None

  ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนท่ี

ไมมีพ้ืนฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพ้ืนฐานอยางงายเพ่ือใช

ส่ือสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัด

หมาย การซ้ือของ

JP 5213 ภาษาญ่ีปุนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)

 (Japanese for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมท้ังคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพ้ืนฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆท่ีเก่ียว

กับงานดานบริการ การทองเท่ียว การโรงแรมและการตอนรับ

JP 5223 ภาษาญ่ีปุนเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Japanese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนท่ีใชในการทองเท่ียว 

รวมถึงบทสนทนาท่ีใชสำหรับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเท่ียว ภัตตาคาร รานคา

JP 5233 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว

 (Japanese for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาญ่ีปุนในการจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาท่ีระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

HI 4453 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา 3(2/2-1/2-0)  

 (Spa Business Operation and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของสปา ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับสปาเพ่ือสุขภาพและการบำบัด วิวัฒนาการของธุรกิจสปา ประเภท

และลักษณะในการใหบริการ เทคนิคและการปฏิบัติการนวดสปารูปแบบ

ตางๆ การจัดต้ังธุรกิจสปา การออกแบบเมนูสปา การประชาสัมพันธ การ

ตลาด และกฎหมายท่ีเก่ียวของในการประกอบธุรกิจสปา มีการฝกปฏิบัติ

และศึกษานอกสถานท่ี

HI 4463 การดำเนินงานและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 ท่ีพักทางเลือก

 (Alternative Accommodation Operation 

 and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดการท่ีพัก

ทางเลือก ความรูเบ้ืองตนสำหรับการจัดการท่ีพักทางเลือก วิธีการดำเนินการ

และการบริการ ประเภทท่ีพักแรมท่ีเก่ียวของ โครงสรางการบริหารงาน การ

ตลาด ปญหาและแนวโนมในการจัดการ ขอบกพรองและแนวทางการแกไข

ปญหาในการดำเนินการท่ีพักทางเลือก มีการศึกษานอกสถานท่ี

HI 4473  การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2/2-1/2-0)

 (Research for Hospitality Industry)

Prerequisite : None 

 หลักการ กระบวนการ ข้ันตอนและจรรยาบรรณในการวิจัย การ

กำหนดประเด็นปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การ

กำหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล การอภิปราย

และสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานการ

วิจัย

HI 4483 การจัดการคาสิโน   3(3/3-0-0) 

 (Casino Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของคาสิโน การ

จัดการและดำเนินงานสถานประกอบการคาสิโน โครงสรางองคกร สภาพ

แวดลอม กฎระเบียบ เกมสคาสิโนประเภทตางๆ ระบบบัญชีและการเงิน 

การรักษาความปลอดภัย การควบคุมดูแลสถานประกอบการคาสิโน การ

บริหารงานบุคคล การตลาด การจัดเก็บภาษี ระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ แนวโนมธุรกิจคาสิโน ปญหาและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการคาสิโน
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KR 5313 ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)

 (Korean forHospitality Service)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมท้ังคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพ้ืนฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆท่ีเก่ียว

กับงานดานบริการ การทองเท่ียว การโรงแรมและการตอนรับ

  

KR5323 ภาษาเกาหลีเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Korean for Tourism industry)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนท่ีใชในการทองเท่ียว 

รวมถึงบทสนทนาท่ีใชสำหรับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเท่ียว ภัตตาคาร รานคา

KR5333 ภาษาเกาหลีเพ่ือการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว

 (Korean for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการใชภาษาเกาหลีในการจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาท่ีระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

  

KR5343 ภาษาเกาหลีเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Korean for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาเกาหลีในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเท่ียว และความรูเบ้ืองตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาเกาหลีท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ี

ทองเท่ียวจริง มีการศึกษานอกสถานท่ี

KR 5363 ภาษาเกาหลีเพ่ือการโรงแรม  3(3/3-0-0)

 (Korean for Hotel)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะในการฟง และการพูดคำศัพท สำนวนท่ีเก่ียวของ กับ

การปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของธุรกิจโรงแรม การใชภาษาเกาหลีใน

สถานการณท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม แผนกตอนรับแผนกสำรองหองพักและแผนกแมบาน การฝกใน

สถานการณจำลอง

JP 5243 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว 3(3/3-0-0) 

 (Japanese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite :None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาญ่ีปุนในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเท่ียว และความรูเบ้ืองตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาญ่ีปุนท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ี

ทองเท่ียวจริง มีการศึกษานอกสถานท่ี

JP 5253 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการโรงแรม  3(3/3-0-0)

 (Japanese forHotel)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะในการฟง และการพูดคำศัพทสำนวนท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของธุรกิจโรงแรม การใชภาษาญ่ีปุนใน

สถานการณท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม แผนกตอนรับ แผนกสำรองหองพักและแผนกแมบาน การฝกใน

สถานการณจำลอง

JP 5263 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการติดตอธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)

 (Japanese for Hotel Business Communication)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการอานและการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบภาษา

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในโรงแรม เอกสารท่ีเก่ียวของกับการแผนกตางๆ

ในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส การจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียนขาว

ประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน

JP 5273 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการบริการในภัตตาคาร 3(3/3-0-0)

 (Japanese for Restaurant  Services)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ

ภาษาท่ีใชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิกการตอนรับอุปกรณใน

ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดิบ การแนะนำรายการเคร่ืองด่ืม และ

อาหาร การแนะนำเคร่ืองด่ืมและอาหารการจดบันทึกการส่ังเคร่ืองด่ืมและ

อาหาร การชำระเงินการจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา

KR 5303 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)

 (Korean for Daily life)

Prerequisite :None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืน

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพ้ืนฐานอยางงายเพ่ือใชส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การ

ซ้ือของ 
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MY 5033 ภาษาพมาเพ่ือการติดตอธุรกิจ  3(3/3-0-0) 

 การทองเท่ียว

 (Burmese for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาพมาในการจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

นำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน  การเขียน

เอกสารติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน

จำหนายสินคาท่ีระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

MY 5043 ภาษาพมาเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว  3(3/3-0-0)

 (Burmese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาพมาในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเท่ียว และความรูเบ้ืองตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาพมาท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ี

ทองเท่ียวจริง มีการศึกษานอกสถานท่ี

PC  1332 พัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย  2(2/2-0-0)

 (Development of Life Span)

Prerequisite  : None

 แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอ

การพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ในแตละ

ระยะของชวงชีวิตมนุษย ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยสูงอายุและวาระสุดทายของ

ชีวิต การตรวจวัดพัฒนาการและการปองกันพัฒนาการที่ผิดปกติ

PC  2013 จิตวิทยาเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Psychology)

Prerequisite  : None

 ทฤษฎีเบื้องตนทางจิตวิทยา กลุมแนวคิดทางจิตวิทยา ปจจัยทาง

จิตวิทยาชีววิทยา และสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การอธิบาย

พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา การประยุกตใชจิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและ

การทํางาน

PC  2113 พฤติกรรมมนุษยกับการเรียนรู  3(3/3-0-0)

 (Human Behavior and Learning)

Prerequisite  : None

 การเรียนรูพฤติกรรมและความคิดของมนุษยตามแนวทฤษฎี

ตางๆ การประยุกตทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและความ

คิดที่สรางสรรคของมนุษย

KR 5373 ภาษาเกาหลีเพ่ือการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 การโรงแรม

 (Korean for Hotel Business Communication)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการอาน และการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบ

ภาษาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในโรงแรมเอกสารท่ีเก่ียวของกับแผนก

ตางๆในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสการจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียนขาว

ประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน

KR 5383 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ  3(3/3-0-0)

 ในภัตตาคาร 

 (Korean for Restaurant Services)

Prerequisite :None

 ทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ

ภาษาท่ีใชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิกการตอนรับอุปกรณใน

ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดิบ การแนะนำรายการเคร่ืองด่ืม และ

อาหาร การแนะนำเคร่ืองด่ืมและอาหารการจดบันทึกการส่ังเคร่ืองด่ืมและ

อาหาร การชำระเงินการจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา

MY 5003 ภาษาพมาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0) 

 (Burmese for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืน

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพ้ืนฐานอยางงาย เพ่ือใชส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การ

ซ้ือของ

MY 5013 ภาษาพมาสำหรับงานบริการ    3(3/3-0-0) 

 (Burmese for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมท้ังคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพ้ืนฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆท่ีเก่ียว

กับงานดานบริการ การทองเท่ียว การโรงแรมและการตอนรับ

MY 5023 ภาษาพมาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Burmese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนท่ีใชในการทองเท่ียว 

รวมถึงบทสนทนาท่ีใชสำหรับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเท่ียว ภัตตาคาร รานคา
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PC  2403 ความแตกตางระหวางบุคคล  3(3/3-0-0)

 (Individual Differences)

Prerequisite  : None

 การปฏิสัมพันธของปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ตลอด

จนการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอความแตกตางของความคิดอารมณความรูสึก

และพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในการอยูรวมกัน

PC  2413 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน  3(3/3-0-0)

 (Mental Health in Daily Life)

Prerequisite  : None

 ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตการวิเคราะห ปจจัยที่นําไปสูการเกิด

ปญหาสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความคับของใจและความกดดัน 

แนวทางในการปรับตัวและเสริมสรางสุขภาพจิตใหเขมแข็ง

PC  2423 จิตวิทยาการผอนคลาย  3(3/3-0-0)

 (Relaxation Psychology)

Prerequisite  : None

 แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการผอนคลายความสัมพันธระหวาง

จิตกับกาย กระบวนการการผอนคลายทางจิตและกาย การควบคุมและ

จัดการทางสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การประยุกตแนวคิดจิตวิทยากับ

สภาพการณตางๆเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

PC  3103 การปรับพฤติกรรม   3(3/3-0-0)

 (Behavior Modification)

Prerequisite  : None

 การปรับพฤติกรรมเพื่อการเสริมสรางพัฒนา พฤติกรรมที่เหมาะ

สมและการควบคุมตนเองในสภาพการณตางๆ การประยุกตเทคนิคการปรับ

พฤติกรรมไปใชในองคการ การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต

PC  3303 มนุษยสัมพันธ   3(3/3-0-0)

 (Human Relationship)

Prerequisite  : None

 ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมเนนถึงพื้นฐานการแสดงออก

ของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเขาใจตนเองและบุคคลอื่น การ

พัฒนาตนเอง การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับตัวใน

สังคมโดยใหรูถึงความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในดานแรงจูงใจและเจตคติ

ตอบุคคลในกลุม

PC  2123 จิตวิทยากับการศึกษา  3(3/3-0-0)

 (Psychology and Education)

Prerequisite  : None

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา การศึกษาการนําความรูและ

ทฤษฎีไปใชจัดการเรียน การสอนในระบบการศึกษารูปแบบตางๆ

PC  2133 แรงจูงใจกับการพัฒนาตน  3(3/3-0-0)

 (Motivation and Self Development)

Prerequisite  : None

 ทฤษฎีแรงจูงใจตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออกและการ

ประยุกตใชในการพัฒนาตนอิทธิพลของการจูงใจทางสังคม ความคาดหวัง

จากสังคมที่มีผลตอการพัฒนาตน

PC 2143  จิตวิทยาการบริการและการส่ือสาร 3(3/3-0-0)

 ขามวัฒนธรรม

 (Service Psychology and Cross Cultural 

 Communication)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของจิตวิทยาการ

บริการ พฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู อารมณ ความรูสึก การ

จูงใจ การปรับพฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ อิทธิพล

ของภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสรางมนุษยสัมพันธ จริยธรรมในการ

บริการ ปจจัยท่ีมีผลกับการบริการ ปญหาและการแกไขปญหาในการให

บริการ แนวทางการนำจิตวิทยาไปประยุกตใชในการบริการ แนวคิด 

บทบาท ความสำคัญของการส่ือสารขามวัฒนธรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม การเขาใจวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการใหบริการนัก

ทองเท่ียว  กรณีศึกษา

PC  2203 พัฒนาการมนุษย   3(3/3-0-0)

 (Human Development)

Prerequisite   :None

 พัฒนาการของมนุษยในวัยตางๆ ตั้งแตปฏิสนธิ จนวาระสุดทาย

ของชีวิตอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพัฒนาการในแตละ

วัยทางดานรางกาย สติปญญา อารมณสังคมและบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่

เปนปญหาและแนวทางแกไขที่เหมาะสมในแตละวัย

PC  2303 พฤติกรรมสังคม   3(3/3-0-0)

 (Social Behavior)

Prerequisite  : None

 อิทธิพลของสังคมที่มีผลทางจิตวิทยาตอความคิดอารมณความ

รูสึกและพฤติกรรมมนุษยที่อยูในสภาพแวดลอมของสังคมความคิดตอสังคม

ความสัมพันธระหวางบุคคล พฤติกรรมของบุคคลในกลุมการวิเคราะห

ปญหาพฤติกรรมคัดสรรที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมรวม ทั้งแนวทางปองกัน

และแกไข
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PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Philosophy)

Prerequisite  : None

 ความหมายและขอบเขตของวิชาปรัชญาสาขาตางๆปญหา

ปรัชญาและวิธีแกไขปญหาวิธีการคิดเชิงปรัชญาและเชิงวิทยาศาสตรปญหา

ปรัชญาเกี่ยวกับความจริงความหมายของชีวิตความดีความชั่วความรูกับ

ความเชื่อปรัชญากับวิถีชีวิต

PL 2123 ตรรกวิทยา   3(3/3-0-0)

 (Logic)

Prerequisite  :None

 การเสนอความคิดเชิงการใชเหตุผลการวิเคราะหลักษณะของ

โครงสรางการอางเหตุผลองคประกอบและเกณฑการตัดสินการอางเหตุผล

การอางเหตุผลแบบนิรภัยความสมเหตุสมผลในการอางเหตุผลแบบนิรภัย

การอางเหตุผลแบบอุปนัยขอแตกตางระหวางการอางเหตุผลแบบอุปนัยกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตรขอผิดพลาดในการอางเหตุผลการใชเหตุผลหลอกลอ

และการนิยาม

PL 2163 ปรัชญาการเมือง   3(3/3-0-0)

 (Political Philosophy)

Prerequisite  : None

 ความหมายและลักษณะของปรัชญาการเมืองแนวความคิดเรื่อง

ความจําเปนของการรวมกลุมสังคมความสัมพันธระหวางมนุษยกับรัฐปญหา

เรื่องเสรีภาพความเสมอภาคสันติภาพความยุติธรรมเศรษฐกิจการเมือง

อุดมคติทางการเมืองหนาที่ของคนโดยศึกษาจากแนวความคิดของนัก

ปรัชญาคนสําคัญทั้งทางตะวันตกและตะวันออก

PL 2173 เสรีภาพกับความรับผิดชอบ  3(3/3-0-0)

 (Freedom and Responsibility)

Prerequisite  : None

 แนวความคิดเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบในปรัชญาตะวันตก

การใชเสรีภาพกับความรับผิดชอบอยางสรางสรรค

PL 2233 ปรัชญาจีน   3(3/3-0-0)

 (Chinese Philosophy)

Prerequisite  : None

 พัฒนาการของปรัชญาจีนโดยสังเขป แนวความคิดของนัก

ปรัชญาจีนคนสําคัญ เชน เลาจื้อ ขงจื้อ บักจื้อ เอี้ยงจื้อ ซุงจื้อ และแนว

ความคิดของนักปรัชญาจีนรวมสมัยบางสํานัก เชน ลัทธิขงจื้อใหมและ

คนอ่ืนๆ ปรัชญาจีนกังปรัชญาตะวันตก และบทบาทของปรัชญาจีนตอสังคม

PC  3343 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

 (Organizational and IndustrialPsychology)

Prerequisite  : None

 พฤติกรรมของบุคคลและกลุมในองคการและอุตสาหกรรม ปจจัย

ในองคการที่มีผลตอพฤติกรรม การสรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํา

งานการควบคุมปจจัยในการปฎิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรการสอนงาน 

การฝกอบรมการนิเทศงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพใน การทํางาน

ภาวะผูนําความพึงพอใจใน การทํางานความสัมพันธระหวางนายจางกับ

ลูกจางสวัสดิการและการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานความจงรัก

ภักดีตอองคการ

PC  3353 จิตวิทยาการฝกอบรม  3(3/3-0-0)

 (Psychology of Training)

Prerequisite  : None

 การฝกอบรมบุคลากรในองคการโดยกระบวนการทางจิตวิทยา

ทฤษฎีแนวคิดและเทคนิคทางจิตวิทยาในการฝกอบรมจิตวิทยากับ

กระบวนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคการ การประยุกตจิตวิทยา

ในกระบวนการฝกอบรมการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม

PC  3363 จิตวิทยาการตัดสินใจ  3(3/3-0-0)

 (Decision Psychology)

Prerequisite  : None

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพล

ตอการเลือกรูปแบบและกระบวนการการตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสิน

ใจในสภาพการณตางๆแนวทางการตัดสินใจอยางมีวุฒิภาวะ

PC  3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Introduction to PsychologicalCounseling)

Prerequisite  : None

 แนวคิดและทฤษฏีเบื ้องตนทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา   

วิธีพื้นฐานในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการฝกปฏิบัติทักษะเบื้องตนใน

การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาไดแกการฟงการใสใจการสะทอนความรูสึก

และเนื้อหาการเงียบการใชคําถามและการตีความ

PL 1013 สมาธิกับการพัฒนาชีวิต  3(3/3-0-0)

 (Meditation and Life Development)

Prerequisite  : None

 การเขาใจชีวิตความหมายประเภทความสําคัญของสมาธิ การรู

เทาทันตัวเองดุลยภาพของชีวิตอารมณกับความเขาใจสมาธิกับการทํางาน

สมาธิกับ การแกปญหาสมาธิกับการพัฒนาการทางปญญา
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PL 3363 พุทธปรัชญาเถรวาท   3(3/3-0-0)

 (Philosophy of Theravada Buddhism)

Prerequisite  : None

 ความหมายและลักษณะของพุทธปรัชญาแนวความคิดเรื่องโลก

และมนุษยทฤษฎี การเรียนรูมนุษยกับการกระทําสังสารวัฏความหลุดพน

ปญหาเรื่องความดีความชั่วพุทธจริยาศาสตรอุดทคติ และดุลยภาพของชีวิต

บทบาทของพุทธปรัชญา ที่มีตอสังคมไทย

PL 3373 พุทธศาสนากับการแกไข  3(3/3-0-0)

 ปญหาสังคม

 (Buddhism and Solution to Social Problems)

Prerequisite  : None

 ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับสังคมมนุษยกับปญหาชีวิต

มูลเหตุของปญหา การใชพุทธธรรมวิเคราะหและแกไขปญหาสังคม เชน

ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาการเมือง เปนตน และ

อุดมคติสังคมแบบพุทธ

TC 1013 การฟงภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0) 

 (Listening in Thai Language I) 

Prerequisite : None 

 ฟงการพูดออกเสียง  สระ พยัญชนะและวรรณยุกตในภาษาไทย  

ฟงการพูดออกเสียงคำประเภทตาง ๆ กลุมคำ และประโยค ฟงการสนทนาใน

ชีวิตประจำวันตลอดจนการฟงตาง ๆ ตามสถานการณท่ีกำหนดให

TC 1023 การพูดภาษาไทย 1       3(2/2-1/2-0) 

 (Speaking  in Thai Language I)

Prerequisite : None 

 การออกเสียง สระ พยัญชนะและวรรณยุกตในภาษาไทย การออก

เสียงคำประเภทตาง ๆ  ในภาษาไทย  ฝกการพูดคำ กลุมคำและประโยค ตลอด

จนการพูดสนทนาในชีวิตประจำวัน  

TC 1033 การอานภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)

 (Reading in Thai Language I)

Prerequisite: None 

 อานพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไทย อานประสมอักษร อานคำ

ประเภทตาง ๆ กลุมคำ ประโยค ขอความและเร่ืองตาง ๆ ตามท่ีกำหนด

TC 1043  การเขียนภาษาไทย 1   3(2/2-1/2-0)

 (Writing in Thai Language  I)

Prerequisite: None 

 เขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตไทย ฝกเขียนคำกลุมคำ 

ประโยค เขียนแนะนำตัว และเขียนเลาประสบการณตาง ๆ

PL 2243 ปรัชญาอินเดีย   3(3/3-0-0)

 (Indian Philosophy)

Prerequisite  : None

 พัฒนาการของปรัชญาอินเดียโดยสังเขป ปรัชญาในคุมภีร

พระเวท ปรัชญาอุปนิษัทภควัทคีตาพุทธปรัชญาจารวากเชนและแนวความ

คิดของนักปรัชญาอินเดียรวมสมัยคนสําคัญ เชน มหาตมะคานธีและคนอื่นๆ

ปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตกและบทบาทของปรัชญาอินเดียตอสังคม

PL 3313 ปรัชญาสันติภาพ   3(3/3-0-0)

 (Peace Philosophy)

Prerequisite  : None

 ปญหาและความรุนแรงในโลกสันติภาพกับความตองการของ

มนุษยแนวคิดเรื่องสันติภาพในปรัชญาและศาสนา

PL 3323 ปรัชญาธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Business Philosophy)

Prerequisite  : None

 ความหมายของปรัชญาธุรกิจลักษณะของปรัชญาธุรกิจตาม

แนวคิดตะวันตกและตะวันออก จรรยาบรรณทางธุรกิจปรัชญาของนักธุรกิจ

คนสําคัญทั้งตะวันตกและตะวันออก คุณคาแหงจรรยาบรรณทางธุรกิจกับ

ความรับผิดชอบตอสังคม

PL 3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา  3(3/3-0-0)

 (Volunteer Spirit in Philosophy andReligiond)

Prerequisite  : None

 ความหมายและความสําคัญของจิตอาสาแนวคิดเรื่องจิตอาสาใน

ปรัชญาและศาสนาโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

PL 3343 ปรัชญาศาสนา   3(3/3-0-0)

 (Philosophy of Religion)

Prerequisite  : None

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนาความแตกตาง

ระหวางศาสนากับปรัชญาศาสนา ปญหาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเหตุผล

และศรัทธาในศาสนาทัศนะตอศาสนาของผูนับถือศาสนาและผูไมนับถือศาสนา

PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ   3(3/3-0-0)

 (Comparative Religions)

Prerequisite  : None

 ความหมายประเภทรูปแบบและวิวัฒนาการทางความเชื่อ ความ

แตกตางระหวางลัทธิกับศาสนาพฤติกรรมทางศาสนาและอุดมการณทาง

ศาสนา ความเชื่อตางๆในสังคมไทยวิธีการศึกษาศาสนา เปรียบเทียบ

ลักษณะรวมและลักษณะตางของศาสนาในโลกปจจุบันหลักคําสอนที่สําคัญ

ความสําคัญของศาสนาตอชีวิตและสังคม

108
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน  3(3/3-0-0)

 (Reading Skill Development)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการอาน ทักษะท่ีเก่ียวของกับการ

อาน การฝกอานประเภทตาง ๆ ตลอดจนวิธีการพัฒนาทักษะการอาน

TC 2083  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Linguistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาหนวยเสียง โครงสรางคำ และโครงสรางประโยค

TC  2093 การพูดเพ่ือการนำเสนอ  3(3/3-0-0) 

  (Speaking  for Presentation)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี

      การเตรียมการพูด  การใชเสียง  ทาทาง  การใชส่ือประกอบการ

พูด  การประเมินผลการพูด การพูดรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการวิจารณการพูด

TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย  3(3/3-0-0)

 (Thai Linguistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หนวยเสียง หนวยคำ ระบบคำ ระบบวลี  และโครงสรางประโยคใน

ภาษาไทย

TC 2113 การอานวิเคราะห   3(3/3-0-0)

 (Analytical  Reading)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 อานขอความท่ีส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ท้ังคำขวัญ คำโฆษณา ความ

เรียง รอยกรอง วิเคราะหประเภท รูปแบบ กลวิธี ความมุงหมาย ทวงทำนอง

การเขียน และคุณคาของขอความท่ีอานตลอดจนการนำขอความน้ัน ๆ มาใชใน

ชีวิตประจำวัน

TC 2123 อาหารและขนมไทย   3(3/3-0-0) 

 (Thai Food and Desserts) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ความเปนมา  ประเภท คุณคา  ความสัมพันธระหวาง

ภูมิปญญาทองถ่ินกับอาหารและขนมไทย  ตลอดจนวิธีการทำอาหารและขนมไทย

TC 2133 หัตถกรรมไทย   3(3/3-0-0) 

 (Thai Handicrafts)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ความเปนมา  ประเภท คุณคา  ความสัมพันธระหวาง

ภูมิปญญาทองถ่ินกับงานหัตถกรรมไทย  ตลอดจนการสืบทอดและอนุรักษงาน

หัตถกรรมของไทย

TC  1093     การฟงภาษาไทย 2  3(2/2-1/2-0) 

   (Listening in Thai Language II)   

วิชาบังคับกอน : TC  1013  การฟงภาษาไทย 1

 การฟงบรรยาย  ฟงขาว  สารคดี  ภาพยนตร  เพลง โฆษณา  ตลอด

จนการฟงจากส่ือตาง ๆ 

TC  1063     การพูดภาษาไทย 2  3(2/2-1/2-0) 

   (Speaking  in Thai Language II)   

วิชาบังคับกอน : TC  1023  การพูดภาษาไทย 1

 การแนะนำตัว การสนทนา การเลาประสบการณ และการพูดตาม

สถานการณท่ีกำหนด   

TC  1073 การอานภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0) 

 (Reading in Thai Language II)

วิชาบังคับกอน : TC 1033  การอานภาษาไทย 1

 อานออกเสียงและอานจับใจความสำคัญ  ฝกอานเน้ือเพลง  นิทาน  

การตูน  รอยกรองขนาดส้ัน   และขอความส้ัน ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ

TC  1083 การเขียนภาษาไทย 2   3(2/2-1/2-0) 

 (Writing in Thai Language II)

วิชาบังคับกอน : TC 1043  การเขียนภาษาไทย 1

 รูปแบบการเขียน กลวิธีการเขียน การฝกทักษะการเขียนประเภทตาง ๆ

TC 2033 หลักภาษาไทย   3(3/3-0-0)

 (Thai Language Structure) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต โครงสรางของคำ ชนิดของคำ กลุมคำ และ

ประโยคในภาษาไทย 

TC 2043 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3(3/3-0-0)

 (Influence of Foreign  Languages on Thai Language)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาวิธีการรับคำศัพท ความหมาย วิธีการสรางภาษาตางประเทศ

ท่ีไทยรับมาใช ตลอดจนอิทธิพลของภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย

TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ   3(3/3-0-0)                             

 (Thai  Language for Business)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศัพทและสำนวนทางธุรกิจ หลักการใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ ท้ังการพูด

และการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ  การเขียนบันทึก การเขียน

รายงานการประชุม การพูดติดตอทางธุรกิจ

109
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



TC 3103  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  3(3/3-0-0)

 (Thai Tradition and Culture) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

       ความเปนมาของประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตาง ๆ 

ประเพณีท่ีสำคัญของชาวไทย วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยต้ังแต

อดีตถึงปจจุบัน

TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Culture)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลตอภาษาและวัฒนธรรม การใชวัจ

นภาษาและอวัจนภาษาในสังคมไทย ความสัมพันธระหวางภาษาไทยและ

วัฒนธรรม

TC3133 การเขียนรายงานทางวิชาการ     3(3/3-0-0)                                                                          

 (Academic Report Writing) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการเขียนรายงานวิชาการ การคนควาหาความรู เพ่ือการจัดจำทราย

งานวิชาการ วิธีการทำรายงานวิชาการ การใชภาษาในการเขียนรายงานวิชาการ

TC 3143 การแปล     3(3/3-0-0) 

 (Translation)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การแปลคำ กลุมคำ ประโยค ขอความภาษาตางประเทศเปนภาษา

ไทย และขอความภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ แปลความหมายตามตัว

อักษรและแปลความหมายโดยรวม การแปลปากเปลาแบบลาม และการแปล

เอกสารตาง ๆ 

TC 3153 ภาษาไทยเพ่ืองานเลขานุการ    3(3/3-0-0)

 (Thai Language for Secretary Works)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาคำศัพท สำนวน ลักษณะภาษาไทยท่ีใชในงานเลขานุการ การ

เขียนรายงานการประชุมลักษณะงานเลขานุการเอกสารท่ีใชในงานธุรกิจและงาน

เลขานุการ รวมท้ังศึกษาบุคลิกภาพและการวางตัวท่ีเหมาะสม และฝกปฏิบัติ

งานดานเลขานุการไดอยางเหมาะสม

TC 3163 มารยาทไทย                       3(3/3-0-0)

 (Thai Etiquettes)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

              ศึกษามารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  การมีสัมมาคารวะ การ

สนทนา การคสมาคม  การแตงกาย การรับประทานอาหาร ฯลฯ เพ่ือการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน

ทางวัฒนธรรมไทย

 

TC 3013  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ   3(3/3-0-0)

  (Writing for Public Relation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการและวิธีการเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ การวางแผนการเขียน

ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ

TC 3023 การกลาวสุนทรพจน   3(3/3-0-0)

 (Speech)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการกลาวสุนทรพจน และการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตาง ๆ

  

TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย   3(3/3-0-0)

 (Thai Newspapers Reading)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะและองคประกอบของหนังสือพิมพไทย การใชภาษาของ

หนังสือพิมพ วิธีการอานขาว   บทความ  และคอลัมนตาง ๆ ในหนังสือพิมพ

TC 3043 การเขียนสำหรับการส่ือสารมวลชน 3(3/3-0-0)

  (Writing for Mass Media)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักเกณฑการเขียนและกลวิธีการเขียนเร่ืองสำหรับเผยแพรทาง

ส่ือสารมวลชนประเภทตาง ๆ จรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือสารมวลชน และฝก

ทำหนังสือพิมพ

TC 3073 การใชภาษาไทยเพ่ือการแสดง   3(3/3-0-0)

 (Thai Language for Performances)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักเกณฑและกลวิธีการใชภาษาไทยในกิจกรรมการแสดงรูปแบบ

ตาง ๆ โดยเนนการฟง การดู และการวิเคราะหเน้ือหาและการใชภาษาไทยใน

กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสำคัญ

TC 3083 วรรณกรรมสำหรับเด็ก  3(3/3-0-0)

 (Children Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความเปนมา ธรรมชาติและขอบเขตความสนใจของเด็กในวัยตาง ๆ 

ลักษณะและรูปแบบของหนังสือเด็ก หลักการเขียนและการจัดทำภาพประกอบ

สำหรับเด็ก

TC 3093 สำนวนไทย   3(3/3-0-0) 

 (Thai Idiom) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและท่ีมาของสำนวน ลักษณะภาษาของสำนวนไทย การ

เปล่ียนแปลงของสำนวนไทย ตลอดจนความสัมพันธของสำนวนกับวิถีชีวิตของคนไทย
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TC 3243 การใชภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (Thai Language Use for Public Relations)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการใชภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธโดยสังเขป การฝกรวบรวม

ขอมูล และการนำเสนอขอมูลท่ีถูกตองในงานประชาสัมพันธ เชน การเขียนขาว 

คำอธิบายภาพ การทำบทสัมภาษณ  บทความ บทวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ 

บทโทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนตน

TC 3253 การใชภาษาไทยเพ่ือการโฆษณา  3(3/3-0-0)

 และสงเสริมการขาย     

 (Thai Language Use for Advertising 

 and Sales Promotion) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

หลักการเขียนเพ่ือการโฆษณาและสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับส่ือแตละ

ประเภท เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศน แผนพับ และปายประกาศ เปนตน

TC 3263 การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 (Business Project and Report Writing)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะและความแตกตางระหวางภาษาไทยท่ีใชในการติดตอทาง

ธุรกิจ กับภาษาไทยท่ีใชท่ัวไป ศึกษารูปแบบ ประเภท และหลักการเขียนหนังสือ

ในการติดตอทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  ฝกทักษะการเขียนหนังสือในการติดตอ

ทางธุรกิจ ฝกการเขียนเอกสารการประชุมโครงการและรายงานทางธุรกิจ เพ่ือ

ใหรูหลักการสามารถเลือกใชรูปแบบและใชคำใหเหมาะสมกับการเขียนหนังสือ

ในการติดตอทางธุรกิจ

 

TC 3273 วรรณกรรมอาเซียน     3(3/3-0-0)

             (Asean Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การวิเคราะหวรรณกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ท่ีแปลเปนภาษาไทย ในดานรูปแบบ องคประกอบของเร่ือง กลวิธีการ

เขียน กลวิธีการใชภาษา โครงเร่ือง ตัวละคร และแนวคิดสำคัญของเร่ือง 

 

TC 4013 คติชนวิทยา   3(3/3-0-0)

 (Folklore)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ประวัติความเปนมา  ประเภท  คุณคา  ระเบียบวิธีศึกษา  ความ

สัมพันธกับศาสตรอ่ืน ๆ และบทบาทของคติชนในสังคมไทย ในบริบทสำหรับ

นักศึกษาชาวตางชาติ

TC 3173  การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1  3(3/3-0-0)

 (Speaking¬-listening Thai language for Business1)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกพูด และฟง คำศัพท วลี ประโยคและขอความทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน 

TC 3183  การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1   3(3/3-0-0)

 (Reading-Writing Thai language for Business 1)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การฝกอานออกเสียงและเขียนคำศัพท การอานขอความทางธุรกิจ

ส้ัน ๆ เพ่ือเขาใจเน้ือหาใหถูกตอง และฝกเขียนเลาเร่ือง ยอความ ความเรียงส้ัน 

ๆ ทางธุรกิจ

TC 3193 การส่ือสารภาษาไทยในองคกรธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 (Thai Communication in Organizational )

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 รูปแบบของการส่ือสารท่ีใชในองคกร พฤติกรรมการส่ือสารลักษณะ

และรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในองคกร ปญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึนของการส่ือสาร เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคกร

TC 3203 การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2  3(3/3-0-0)

 (Speaking-listening Thai language for Business2)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 พูดและฟง จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจ

TC 3213  การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2   3(3/3-0-0)

    (Reading-Writing Thai language for Business 2)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การอานขอความทางธุรกิจเพ่ือฝกจับใจความสำคัญ  แยกแยะขอเท็จ

จริงขอคิดเห็นตาง ๆ   และเขียนความเรียงเพ่ือใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับสินคา  การบริการ  และกิจกรรมตาง ๆ 

TC 3223 เทคนิคการนำเสนองานเชิงธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Business  Presentation Techniques)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักและวิธีการนำเสนองานทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน การ

ใชส่ือประกอบการนำเสนอ การจัดสถานการณจำลอง  การประชุมสัมมนา 

การฝกปฏิบัติเปนตน

TC 3233 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ          3(3/3-0-0)

 (Thai Language for Career)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมี

ศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส วิเคราะห ประเมิน

คาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิด

เห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดท่ีใชในงานอาชีพและใน

โอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนรายงาน เขียนโครงการ เพ่ืองานอาชีพและ

การดําเนินชีวิต 

TC 3103  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  3(3/3-0-0)

 (Thai Tradition and Culture) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

       ความเปนมาของประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตาง ๆ 

ประเพณีท่ีสำคัญของชาวไทย วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยต้ังแต

อดีตถึงปจจุบัน

TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Culture)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลตอภาษาและวัฒนธรรม การใชวัจ

นภาษาและอวัจนภาษาในสังคมไทย ความสัมพันธระหวางภาษาไทยและ

วัฒนธรรม

TC3133 การเขียนรายงานทางวิชาการ     3(3/3-0-0)                                                                          

 (Academic Report Writing) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการเขียนรายงานวิชาการ การคนควาหาความรู เพ่ือการจัดจำทราย

งานวิชาการ วิธีการทำรายงานวิชาการ การใชภาษาในการเขียนรายงานวิชาการ

TC 3143 การแปล     3(3/3-0-0) 

 (Translation)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การแปลคำ กลุมคำ ประโยค ขอความภาษาตางประเทศเปนภาษา

ไทย และขอความภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ แปลความหมายตามตัว

อักษรและแปลความหมายโดยรวม การแปลปากเปลาแบบลาม และการแปล

เอกสารตาง ๆ 

TC 3153 ภาษาไทยเพ่ืองานเลขานุการ    3(3/3-0-0)

 (Thai Language for Secretary Works)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศึกษาคำศัพท สำนวน ลักษณะภาษาไทยท่ีใชในงานเลขานุการ การ

เขียนรายงานการประชุมลักษณะงานเลขานุการเอกสารท่ีใชในงานธุรกิจและงาน

เลขานุการ รวมท้ังศึกษาบุคลิกภาพและการวางตัวท่ีเหมาะสม และฝกปฏิบัติ

งานดานเลขานุการไดอยางเหมาะสม

TC 3163 มารยาทไทย                       3(3/3-0-0)

 (Thai Etiquettes)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

              ศึกษามารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  การมีสัมมาคารวะ การ

สนทนา การคสมาคม  การแตงกาย การรับประทานอาหาร ฯลฯ เพ่ือการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน

ทางวัฒนธรรมไทย
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TC 4053 การสอนภาษาไทย    3(3/3-0-0)

 (Thai Language Teaching) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง การเขียนแผนการสอน

ภาษาไทย การสรางและการใชส่ือประกอบการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรม 

การวัดผลและประเมินผลความรูภาษาไทย 

TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย  3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Culture in Thai Song)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในเน้ือเพลงไทยประเภทตาง ๆ 

 

TC 4103  ภาษาไทยเพ่ือการทองเท่ียว    3(3/3-0-0)

 (Thai  Language for Tourism)

Prerequisite : None 

 การพูด การเขียนกำหนดการการทองเท่ียว บรรยาย อธิบาย 

พรรณนา ช้ีแจงในฐานะผูทางเท่ียวและผูนำการทองเท่ียว

TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 3(3/3-0-0) 

 (Thai Language in Daily Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน ดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาการข้ัน

สูงตอไป

TC 4152 การส่ือสารภาษาไทยผานส่ือเทคโนโลยี   2(2/2-0-0)

 สารสนเทศ       

 (Thai Communication through Information Technology)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ประเภท ลักษณะของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

สำคัญ รูปแบบ และวิธีการส่ือสารภาษาไทยผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และส่ือสมัยใหม การเลือก    รับสาร

-สงสารภาษาไทยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมี

วิจารณญาณ

TC 4163 บทความเก่ียวกับการทองเท่ียวไทย 3(3/3-0-0)

 (Articles on Tourism of Thailand)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ประเภทของบทความ ลักษณะของบทความทองเท่ียว 

การอานและการเขียนบทความเก่ียวกับการทองเท่ียวในฐานะผูทองเท่ียวและ

ผูนำการทองเท่ียว

TC 4023 วรรณกรรมปจจุบัน   3(3/3-0-0)

 (Contemporary Thai Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปจจุบันดานรูปแบบ ภาษา แนวคิด

และเน้ือหา ภาพรวมวรรณกรรมไทยปจจุบันและแนวโนมของวรรณกรรมไทย 

ในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 4033 รอยกรองไทย   3(3/3-0-0)

     (Thai Poetry)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วิวัฒนาการคำประพันธไทย  รูปแบบคำประพันธ  การเลือกใชคำ  

และการแตงคำประพันธประเภทตาง ๆ ในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย   3(3/3-0-0)

 (Thai Literary Masterpieces) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ประวัติความเปนมาของวรรณคดีไทย องคประกอบตาง ๆ ของ

วรรณคดี ความมุงหมาย รูปแบบ  เน้ือหา และความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับ

สังคมไทยในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ และเลือกศึกษาวรรณคดีเอก

ของไทย

TC 4063 สัมมนาการใชภาษาไทยและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)

 (Seminar in Thai Language Use and Culture)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วิเคราะหปญหาในการใชภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติท่ี

สัมพันธกับวัฒนธรรมไทย และวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทย

สำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ การอภิปรายดานการใชภาษาไทยและวัฒนธรรม

ไทยในสถานการณตาง ๆ ในสังคมไทย 

TC 4016  ฝกงาน     6(0/0-0-6/18) 

 (Practicum)    

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ท่ีมีลักษณะงาน

เก่ียวของกับลักษณะวิชาเอก  โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา  และตองมี

ช่ัวโมงฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง

TC 4021 การศึกษาอิสระ   1(0-1/2-0) 

 (Independent Study)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

          ศึกษาประเด็นทางภาษาไทยหรือวัฒนธรรมไทยตามความสนใจของ

นักศึกษา และมีระบบตามกระบวนการแสวงหาความรูท่ีถูกตอง และเขียน

รายงานผลการศึกษาเปนความเรียงภาษาไทย โดยนักศึกษาทำงานภายใตการ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา
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TH3193  ไทยศึกษาในยุคโลกาภิวัตน    3(3/3-0-0)

             (Thai Studies in Globalization) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 สภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร พัฒนาการ ชุมชนทองถ่ิน ลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครองของไทย ขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนาและความเช่ือ ภาษา

และวรรณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปญญาทองถ่ิน และสถาบัน 

กษัตริยกับสังคมไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน 

TH 3203  ภาษาและวัฒนธรรมในภาพยนตร 3(3/3-0-0)

     (Language and Culture in Movie) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ภาษาและวัฒนธรรมในภาพยนตรประเภทตาง ๆ การวิเคราะห

กลวิธีการใชภาษา การนำเสนอแนวคิดสำคัญ และภาพสะทอนของสังคมและ

วัฒนธรรมจากภาพยนตร   

TH 3213 การกลาวสุนทรพจน    3(3/3-0-0) 

 (Speech)  

วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

 หลักการกลาวสนุทรพจน  และการกลาวสนุทรพจนในโอกาสตาง ๆ 

TH 3393 การใชภาษาไทยสำหรับการส่ือสารมวลชน 3(3/3-0-0) 

 (Thai  Language for Mass Media)  

วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

 หลักเกณฑและกลวิธีการใชภาษาไทย ท้ังดานเน้ือหา วิธีการนำ

เสนอ วิธีการใชถอยคำรูปประโยคท่ีถูกตองเหมาะสม เพ่ือเผยแพรทางส่ือสาร

มวลชนประเภทตาง ๆ 

TH 3543  การใชภาษาไทยเพ่ือการแสดง   3(3/3-0-0)  

 (Thai Language for Performances) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักเกณฑและกลวิธีการใชภาษาไทยในกิจกรรมการแสดงรูปแบบ

ตาง ๆ โดยเนนการฟง การดู และการวิเคราะหเน้ือหาและการใชภาษาไทยใน

กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสำคัญ

TH 4023  การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ   3(3/3-0-0) 

 (Thai Language for Business) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศัพทและสำนวนทางธุรกิจ  หลักการใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท้ังการพูด

และการเขียน การเขียน จดหมายประเภทตาง ๆ  การเขียนบันทึก  การเขียน

รายงานทางธุรกิจ  การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานในพิธีการและ

การพูดติดตอทางธุรกิจ  

TH 2053  ภาษาไทยเพ่ือการทองเท่ียว  3(3/3-0-0) 

 (Thai Language for Tourism) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 คำศัพทและสำนวนท่ีใชเก่ียวกับการทองเท่ียว ภาษาไทยท่ีใชในการ

ทองเท่ียวท้ังในฐานะผูทองเท่ียวและผูนำการทองเท่ียว 

TH 2103  ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย 3(3/3-0-0)  

 (Language and Culture in Thai song) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบทเพลงไทยประเภทตาง ๆ กลวิธีการ

ใชภาษา และภาพสะทอนของสังคมและวัฒนธรรมไทย  

TH 2113  การฟงและการอาน   3(3/3-0-0) 

 (Listening and Reading) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการฟงและการอาน การจับใจความสำคัญ การตีความ การ

สรางความเขาใจ จินตนาการ และการใชวิจารณญาณ การฟงและการอานใน

สถานการณตาง ๆ 

 

TH 2223  การพูดเพ่ือการส่ือสาร  3(3/3-0-0)

 (Communicative Speaking) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการพูด การพูดในสถานการณตาง ๆ การใชภาษา น้ำเสียง 

ทาทาง  การใชส่ือตางๆ  ประกอบการพูด และการประเมินผลการพูด 

 

TH 2333  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร  3(3/3-0-0)                 

 (Communicative Writing) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 หลักการและกลวิธีการเขียน การเขียนประเภทตาง ๆ  การเลือก

เร่ือง การเตรียมเน้ือหา การวางโครงเร่ือง การอางอิง  และการตรวจแกไข

ตนฉบับ 

TH 2443  ภาษาไทยกับวัฒนธรรม  3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Culture) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รูปแบบและเอกลักษณของภาษาไทย การใชวัจนภาษา และอวัจนภาษาใน

วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงของ

สังคมท่ีมีผลตอภาษาและวัฒนธรรม  

TH 3043  รอยกรองไทย   3(3/3-0-0)  

 (Thai Poetry) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

     วิวัฒนาการรอยกรอง คุณคาและความงาม ของการใชภาษาในสังคมไทย 

การแตงคำประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน การถอดคำประพันธ 
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TR 2313 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ  3(3/3-0-0)

 การตอนรับในงานบริการ   

 (Personality Development and Hospitality in Service)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ ความรู เทคนิค และวิธีการ

พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือใชในงานบริการเก่ียวกับรูปรางและการแตงกาย จิตใจ 

การพูด อิริยาบถและมารยาทในสังคม แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธและการ

สรางมนุษยสัมพันธ ศิลปะการตอนรับ การส่ือสาร การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

TR 2333 พฤติกรรมนักทองเท่ียว  3(3/3-0-0)

 (Tourist Behavior)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของนักทองเท่ียว 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาท่ีใชในการวิเคราะหแรงจูงใจใน

การเดินทางทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียว กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการทางการทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเท่ียวตามความ

ตองการและความแตกตางท่ีเกิดจากวัตถุประสงค วัฒนธรรม ภูมิศาสตร 

ประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางสังคมของนักทอง

เท่ียว การสำรวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวและกรณีศึกษา

TR 2343  ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

 ทองเท่ียว

 (Thai Arts and Culture for Tourism Industry)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะศิลปวัฒนธรรมไทย 

ศิลปะไทยท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน สถาปตยกรรม จิตรกรรม และ

ประติมากรรม ประเพณีและวัฒนธรรม นาฏศิลป ดนตรีไทย และวรรณคดีท่ีมี

อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของไทย การประยุกตใชความรู ความเขาใจดานศิลป

วัฒนธรรมไทยในวิชาชีพการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 2353  การจัดการธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 ตัวแทนการทองเท่ียว

 (Tour Operator and Travel Agency Management)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ ของธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการ

ทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทอง

เท่ียว กระบวนการจัดต้ังธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การ

จัดการองคกร การดำเนินงานดานการตลาด การเจรจาตอรองทางธุรกิจ การ

บัญชีและการจัดการทางการเงิน การบริหารงานบุคคล มาตรฐานการบริการ 

การจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว 

การวิเคราะหปญหาและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทน

การทองเท่ียว แนวโนมของธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว กรณี

ศึกษา

TH 4363  วรรณกรรมสำหรับเด็ก         3(3/3-0-0) 

 (Children Literature)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก ลักษณะและรูปแบบ

ของหนังสือสำหรับเด็ก ประเภทตาง ๆ ทักษะดานการเขียนและจัดทำภาพ

ประกอบหนังสือสำหรับเด็ก  การสรางสรรคหนังสือสำหรับเด็ก 

TH 4373  วัฒนธรรมไทยกับเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3/3-0-0) 

    (Thai Culture and Creative Economy)

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

สรางสรรค รูปแบบเศรษฐกิจสรางสรรคกับวัฒนธรรม ภูมิปญญา การทองเท่ียว 

ส่ิงแวดลอม เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา การ

ขับเคล่ือนและความย่ังยืนของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสรางสรรคในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมไทย  

TR 1003 งานบริการของธุรกิจการบิน  3(3/3-0-0)

 (Airline Business Services)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจสายการบิน 

วิวัฒนาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบินภูมิศาสตรการบิน การ

สำรองท่ีน่ัง การออกต๋ัวโดยสาร ตารางเวลาการบิน การปฏิบัติงานภาคพ้ืนการ

บริการบนเคร่ืองบินการบริการงานคลังสินคาทางอากาศ กฎระเบียบและพิธีการ

ในธุรกิจการบิน หนวยงานและองคการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสายการบิน 

TR 1033 การถายภาพเพ่ือการทองเท่ียว  3(2/2-1/2-0)  

 (Photography for Tourism)

Prerequisite : None

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการถายภาพเพ่ือการทองเท่ียว

กลองถายภาพ เลนสท่ีใชในการถายภาพ การดบันทึกขอมูล  แสงกับการถาย

ภาพ การวัดแสงเพ่ือการถายภาพ แวนกรองแสง การทำงานของไฟแฟลช การ

จัดองคประกอบภาพถาย  ศิลปะและเทคนิคการถายภาพแตละประเภท  การ

ตกแตงภาพดวยซอฟตแวร

TR 2103  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  3(3/3-0-0)

 (Tourism Industry)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ประวัติและวิวัฒนาการของการทองเท่ียว ประเภทและรูปแบบของการทอง

เท่ียวและบริการ ประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียว บทบาท หนาท่ี และ

ความสำคัญขององคกรการทองเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐ แนวโนม และทิศทางการทอง

เท่ียวในอนาคต กรณีศึกษา

BS 5003  ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนที่ไมมีพื้น

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานอยางงาย เพื่อใชสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย 

การซื้อของ

BS 5013  ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ     3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

BS 5023  ภาษาบาฮาซาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5033  ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0) 

 การทองเที่ยว

 (Bahasa for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาบาฮาซาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

BS 5043  ภาษาบาฮาซาเพื่อมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 และผูนำเที่ยว

 (Bahasa for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาบาฮาซาในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงาน

มัคคุเทศก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยว

ที่สำคัญของประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาบาฮาซาทั้งในสถานการณจำลอง

และในสถานที่ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่
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TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว

 (Human Resource Management in Tourism Industry)

Prerequisite:  None

 ความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหนาท่ีของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวางแผน การสรรหา การคัด

เลือกบรรจุและแตงต้ัง การบริหารคาตอบแทน ประโยชนและบริการทรัพยากร

มนุษย ทฤษฎีการจูงใจ การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล

การปฎิบัติงานของบุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ  กรณี

ศึกษา

TR 3303  การขนสงและโลจิสติกสเพ่ือธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว

 (Transportation and Logistics for Tourism Business)

Prerequisite: None 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการขนสงเพ่ือ

การทองเท่ียว องคประกอบของระบบการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การบริหาร

และแนวทางการดำเนินธุรกิจขนสงเพ่ือการทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติ

กสเพ่ือการทองเท่ียว และความสัมพันธระหวางการขนสงกับโลจิสติกสการทอง

เท่ียว กฎระเบียบและกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสง

TR 3313  การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

 ทองเท่ียว

 (Strategic Marketing in Tourism Industry)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการตลาดใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับการตลาด ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพล

ทางการตลาดในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาด

เปาหมาย พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียว กลยุทธสวนประสมทางการ

ตลาด การส่ือสารการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ แนวโนมและ

สถานการณทางการตลาด และการตลาดดิจิตอลในธุรกิจทองเท่ียว กรณีศึกษา

TR 3323 การจัดการงานมัคคุเทศก   3(2/2-1/2-0)

 (Tour Guide Management)

Prerequisite: None  

 ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หนาท่ี มารยาทและจรรยาบรรณ

ของมัคคุเทศก ข้ันตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก การใชทักษะการส่ือสารใน

อาชีพมัคคุเทศก ความรูเก่ียวกับระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร พิธีการ

ทางศุลกากร และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การใหความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานมัคคุเทศก มีการฝก

ปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

TR 2363  ทรัพยากรการทองเท่ียว   3(3/3-0-0)

 (Tourism Resources)

Prerequisite: None   

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการ

ทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรการทองเท่ียว ขอมูลของทรัพยากร

การทองเท่ียวท่ีสำคัญของประเทศไทยและของโลกท้ังทางธรรมชาติ ทาง

ประวัติศาสตรโบราณสถานศาสนสถาน และทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

กิจกรรม ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีเก่ียวของ แนวทางการจัดการทรัพยากรการทอง

เท่ียว แนวทางและเทคนิคการส่ือความหมายเพ่ือการทองเท่ียว มีการศึกษานอก

สถานท่ี

TR 2373 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ 3(3/3-0-0)

 อุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ 

 (Professional Ethics and Law for 

 Tourismand Hospitality Industry)

Prerequisite:  None

 ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

สำหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ บทบาท และความรับผิดชอบ

ของธุรกิจทองเท่ียวและการบริการท่ีมีตอลูกคาและสังคม แนวคิดเก่ียวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการ

บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ ปญหา

ทางจริยธรรมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ แนวทาง

การแกไขและการพัฒนา

TR 2383 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)

 (Information Technology for Tourism)

Prerequisite:  None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางดานการทองเท่ียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัด

จำหนายแบบเบ็ดเสร็จ การวางแผนและออกแบบฐานขอมูล เว็บไซต และระบบ

เครือขายสังคมออนไลน เพ่ือดำเนินการในธุรกิจดานการทองเท่ียวและโรงแรม 

กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

TR 2393  การวางแผนและการจัดนำเท่ียว  3(2/2-1/2-0)

 (Tour Planning and Organizing)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและกระบวนการของการจัด

นำเท่ียว การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเสนทางการทองเท่ียว  รูปแบบและ

การเขียนรายการนำเท่ียว การคิดตนทุน การกำหนดราคา และการขายรายการ

นำเท่ียว การเลือกและติดตอธุรกิจผลิตสินคาบริการการทองเท่ียว การผลิตส่ือ

เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ การออกบัตรโดยสาร การประเมินผลการจัดนำ

เท่ียว จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  การบริหารจัดการและการแกไข

ปญหาในการดำเนินการจัดนำเท่ียว มีการฝกปฎิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Daily life)

Prerequisite :None

 ศึกษาวิธีการออกเสียงในระบบพินอิน พยัญชนะ สระ 

วรรณยุกตฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนคำศัพทและ

โครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน  

CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Hospitality Service)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

CN 5033 ภาษาจีนเพ่ือการติดตอธุรกิจการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Business Communication)

Prerequisite  :None

 ฝกทักษะการใชภาษาจีนในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

นำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การเขียน

เอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน

จำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่

เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

CN 5043 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite :None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาจีนในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาจีนทั้งในสถานการณจำลองและในสถานที่

ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่

BS 5003  ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนที่ไมมีพื้น

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานอยางงาย เพื่อใชสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย 

การซื้อของ

BS 5013  ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ     3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

BS 5023  ภาษาบาฮาซาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5033  ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0) 

 การทองเที่ยว

 (Bahasa for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาบาฮาซาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

BS 5043  ภาษาบาฮาซาเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาบาฮาซาในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงาน

มัคคุเทศก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยว

ที่สำคัญของประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาบาฮาซาทั้งในสถานการณจำลอง

และในสถานที่ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่

BS 5003  ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนที่ไมมีพื้น

ฐานความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานอยางงาย เพื่อใชสื่อสาร

ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย 

การซื้อของ

BS 5013  ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ     3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

BS 5023  ภาษาบาฮาซาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Bahasa for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5033  ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0) 

 การทองเที่ยว

 (Bahasa for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาบาฮาซาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การ

เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม ราน

อาหาร รานจำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

BS 5043  ภาษาบาฮาซาเพื่อมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 และผูนำเที่ยว

 (Bahasa for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาบาฮาซาในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงาน

มัคคุเทศก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยว

ที่สำคัญของประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาบาฮาซาทั้งในสถานการณจำลอง

และในสถานที่ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่

115
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



EG1073 ไวยากรณภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)

 (English Grammar)

Prerequisite :  None

 การใชศัพท สำนวน รูปแบบประโยคตางๆของภาษาอังกฤษใหถูก

ตองและเหมาะสมกับสถานการณ

EG 1083 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)

 (Basic listening and speaking in English)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การฟงและการพูดโตตอบบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจาวันโดยใชคาศัพทและสานวนเบื้องตน

EG 1143 ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Linguistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความรูเบื้องตนในการศึกษาภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ในเรื่อง

ระบบเสียง คำไวยกรณ และแนวโนมการศึกษาภาษา

EG 2023 เร่ืองเลาพ้ืนบานของเอเซีย                      3(3/3-0-0)

 (Asian Folk Tales)

Prerequisite :  None

 เร่ืองเลาพ้ืนบานท่ีสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ

ชนชาติในเอเซีย

EG 2033 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  3(3/3-0-0)

 (Analytical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 การวิเคราะหประเภท รูปแบบ องคประกอบ กลวิธีการเขียน 

แนวคิดผูเขียนในงานเขียนประเภทตางๆ แยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น

ของผูเขียนไดอยางถูกตอง

EG 2043 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2033

 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณและประเมินคุณภาพงานเขียน

ประเภทตางๆ เนนการวิจารณและประเมินคุณภาพอยางมีหลักเกณฑ ใน

ดานการเลือกรูปแบบ การจัดวางองคประกอบการนำเสนอแนวคิด/ขอมูล 

และกลวิธีการเขียนที่หลากหลายซับซอน

EG 2053 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา  (3/3-0-0)

 (Paragraph Writing in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตางๆ ใน

ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคที่ไมซับ

ซอน โดยเนนกระบวนการสรางความคิดการรวบรวมขอมูล การเก็บ

ใจความ การใหรายละเอียด ตลอดจนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

TR 3423 การจัดการประชุมและการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 เพ่ือเปนรางวัล 

 (Meeting and Incentive Travel Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะของการประชุมองคกร

และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล แนวคิด และแรงจูงใจของการทองเท่ียวเพ่ือ

เปนรางวัล องคประกอบของการจัดการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัล  ธุรกิจรับจัดการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล องคกรท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 3433 การจัดการประชุมนานาชาติ  3(3/3-0-0)

 (International Convention Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการประชุม

นานาชาติ องคประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ  การเสนอขอเปนเจา

ภาพจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและเตรียมความพรอมการจัดประชุม

นานาชาติ องคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการประชุมนานาชาติ มีการศึกษานอก

สถานท่ี

TR 3443 การจัดการงานแสดงสินคา  3(3/3-0-0)

 (Exhibition Management) 

Prerequisite : None

 ความหมาย ประเภท และลักษณะของงานแสดงสินคาและ

นิทรรศการ องคประกอบของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ การวางแผนและ

เตรียมความพรอมการจัดงานแสดงสินคา องคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดงานแสดง

สินคา มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 3453 การจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะเคร่ืองมือ 3(3/3-0-0)

 ส่ือสารทางการตลาด

 (Special Events for Marketing communication)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะองคประกอบ และ

บทบาทของการจัดกิจกรรมในฐานะเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด การวางแผนและ

จัดการโครงการ การวางแผนการตลาด การประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของและการแกไขปญหาเฉพาะหนา กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 3333  การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 3(3/3-0-0) 

 (Sustainable Tourism Management)

Prerequisite : None    

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการพัฒนาการทอง

เท่ียวอยางย่ังยืน แนวคิดและหลักการการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

ศึกษาและประเมินผลกระทบการทองเท่ียวทางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิง

แวดลอม กลยุทธและการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ความเช่ือมโยง

ระหวางองคประกอบและผูมีสวนเก่ียวของในการทองเท่ียวกับการพัฒนาการทอง

เท่ียวอยางย่ังยืน  ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการวางแผนและ

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4303  สัมมนาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว  3(3/3-0-0)

 และการบริการ  

 (Seminar on Tourism and Hospitaliy Industry)

Prerequisite: None

 วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการ

บริการ โดยใชกรณีศึกษา และประเด็นสถานการณในปจจุบัน คนควา 

วิเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหา รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมีประสบการณวิชาชีพดานการทอง

เท่ียวและการบริการ กรณีศึกษา

TR 3403 ธุรกิจท่ีพักและการบริการอาหาร  3(3/3-0-0)

 (Lodging and Food Service Business)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของการดำเนินงานของ

ธุรกิจท่ีพักและการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจบริการท่ีพัก

และอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบการจัดหนวยงาน บทบาท หนาท่ี 

และการดำเนินงานของฝายหรือแผนกตาง ๆ การควบคุมคุณภาพการบริการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวโนมของธุรกิจท่ีพักและการ

บริการอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 3413 อุตสาหกรรมไมซ   3(3/3-0-0)

 (MICE Industry)

Prerequisite: None

 ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของธุรกิจการจัด

ประชุมองคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดง

สินคา และนิทรรศการนานาชาติ ประเภทของอุตสาหกรรมไมซ  ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมไมซท่ีมีตอสังคมและเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุตสาหกรรม

ไมซ การวางแผนการบริหารงาน การดำเนินงานการเจรจาตอรองการขายและ

การตลาด และการประเมินผลโครงการ หนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของใน

อุตสาหกรรมไมซ แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ กรณีศึกษา และมี

การศึกษานอกสถานท่ี

CN5053 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0)

 (Chinese forHotel)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียน รวมทั้งศัพทและสำนวน

ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เนนการสนทนาในสถานการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ 

CN5063 ภาษาจีนเพื่อการติดตอธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Hotel Business Communication)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการอานและการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบ

ภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในโรงแรม เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนก

ตางๆ ในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียน

ขาวประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน

CN5073 ภาษาจีนเพื่อการบริการในภัตตาคาร 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Restaurant Service) 

Prerequisite : None

 ฝกทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ

ภาษาที่ใชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิก การตอนรับ อุปกรณใน

ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดิบ การแนะนำรายการเครื่องดื่มและ

อาหาร การแนะนำเครื่องดื่มและอาหาร การจดบันทึกการสั่งเครื่องดื่มและ

อาหาร การชำระเงิน การจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา

 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาเร็จรูป  1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจาวัน

 (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม

ประมวลผลคา โปรแกรมตารางการคานวณ โปรแกรมเพื่อการนาเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสาหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจาวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 1003 การอาน--เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3/3-0-0)

 (Basic Reading and Writing in English)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 กลวิธีการอาน เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่

อาน และการเขียนในระดับประโยค

CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Daily life)

Prerequisite :None

 ศึกษาวิธีการออกเสียงในระบบพินอิน พยัญชนะ สระ 

วรรณยุกตฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนคำศัพทและ

โครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน  

CN 5013 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0)

 (Chinese for Hospitality Service)

Prerequisite :None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทั้งคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพื้นฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆที่

เกี่ยวกับงานดานบริการ การทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว 

รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ

ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

CN 5033 ภาษาจีนเพ่ือการติดตอธุรกิจการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tourism Business Communication)

Prerequisite  :None

 ฝกทักษะการใชภาษาจีนในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

นำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว การติดตอประสานงาน  การเขียน

เอกสารติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน

จำหนายสินคาที่ระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่

เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว

CN 5043 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว 3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite :None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาจีนในงานมัคุเทศก 

เทคนิค วิธีการนำเที่ยว และความรูเบื้องตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล

สถานที่ทองเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาจีนทั้งในสถานการณจำลองและในสถานที่

ทองเที่ยวจริง มีการศึกษานอกสถานที่
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EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  3(3/3-0-0)

 (Basic Writing in English)

Prerequisite:  EG 1033 หรือ EG1073 

 องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตาง ๆ ใน

ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคท่ีไมซับซอน 

เชน การบรรยาย การพรรณนา การเลาเร่ือง

EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ   3(2/2-1/2-0) 

 (Conversational English)  

Prerequisite: None 

 การพูดและการฟงบทสนทนาส้ัน ๆ สนทนาโตตอบในสถานการณ

ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน คำศัพท สำนวน ในระดับท่ีไมซับซอน 

EG 2143 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ  3(2/2-1/2-0)

 (Listening and Speaking in English)

Prerequisite: EG 2133 

 การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ในระดับท่ีซับซอนข้ึน   

เชน   การใหคำอธิบาย    ขอรอง แสดงความคิดเห็น   เปนตน  การเลือกใชคำ

ศัพท วลีและสำนวนท่ีใชในภาษาพูดใหเหมาะสมกับสถานการณน้ัน ๆ  การฟง

ขาวและทำความเขาใจเร่ืองใหรวดเร็ว

EG 2163  การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (English Essay Writing)

Prerequisite: EG 2053 

 องคประกอบและลักษณะของงานเขียนความเรียงแบบตาง ๆ การ

เขียนความเรียงท่ีแสดงข้ันตอนการเปรียบเทียบ การแสดงเหตุผล และการแสดง

ความคิดเห็น

EG 2173 สัทศาสตรและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)

 (English Phonetics and Phonology)               

Prerequisite:  IGE 106 

 การออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ สัทอักษร การถอด

เสียง การลงเสียงหนัก และทำนองเสียงภาษาอังกฤษ 

EG 2183 การฟง--พูดภาษาอังกฤษระดับสูง  3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Listening and Speaking in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1083

 ฟงเพื่อความเขาใจขาวสารประจำวัน พูดแสดงความคิดเห็นเชิง

วิพากษวิจารณในหัวขอตางๆคาศัพทและสานวนเพื่อแสดงความเห็นพอง

หรือขัดแยงและใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG1073 ไวยากรณภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)

 (English Grammar)

Prerequisite :  None

 การใชศัพท สำนวน รูปแบบประโยคตางๆของภาษาอังกฤษใหถูก

ตองและเหมาะสมกับสถานการณ

EG 1083 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)

 (Basic listening and speaking in English)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การฟงและการพูดโตตอบบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจาวันโดยใชคาศัพทและสานวนเบื้องตน

EG 1143 ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Linguistics)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความรูเบื้องตนในการศึกษาภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ในเรื่อง

ระบบเสียง คำไวยกรณ และแนวโนมการศึกษาภาษา

EG 2023 เร่ืองเลาพ้ืนบานของเอเซีย                      3(3/3-0-0)

 (Asian Folk Tales)

Prerequisite :  None

 เร่ืองเลาพ้ืนบานท่ีสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ

ชนชาติในเอเซีย

EG 2033 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  3(3/3-0-0)

 (Analytical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 การวิเคราะหประเภท รูปแบบ องคประกอบ กลวิธีการเขียน 

แนวคิดผูเขียนในงานเขียนประเภทตางๆ แยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น

ของผูเขียนไดอยางถูกตอง

EG 2043 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2033

 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณและประเมินคุณภาพงานเขียน

ประเภทตางๆ เนนการวิจารณและประเมินคุณภาพอยางมีหลักเกณฑ ใน

ดานการเลือกรูปแบบ การจัดวางองคประกอบการนำเสนอแนวคิด/ขอมูล 

และกลวิธีการเขียนที่หลากหลายซับซอน

EG 2053 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา  (3/3-0-0)

 (Paragraph Writing in English)

วิชาบังคับกอน : EG 1003

 องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตางๆ ใน

ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคที่ไมซับ

ซอน โดยเนนกระบวนการสรางความคิดการรวบรวมขอมูล การเก็บ

ใจความ การใหรายละเอียด ตลอดจนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

TR 4413 การทองเท่ียวเชิงกีฬา   3(3/3-0-0)

 (Sports Tourism)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและรูปแบบการทองเท่ียวเชิง

กีฬา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของไทย หลักการและกระบวนการวางแผน

เพ่ือการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬา นโยบายและบทบาทของหนวย

งานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด 

กิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียวเชิงกีฬา การส่ือความหมายและเสริมสราง

ประสบการณการทองเท่ียวกีฬา แนวโนมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของโลกและของ

ไทย ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4423 การทองเท่ียวเชิงอาหาร  3(3/3-0-0)

 (Food Tourism)

Prerequisite :None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเท่ียว

เชิงอาหาร ศึกษาการเรียนรูเก่ียวกับอาหารหรือการทองเท่ียวเชิงอาหาร หลัก

การและกระบวนการวางแผนเพ่ือการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

อาหาร การประกอบการและการล้ิมรสอาหาร กิจกรรมและเสนทางการทอง

เท่ียวเชิงอาหาร การส่ือความหมายและเสริมสรางประสบการณการทองเท่ียว

เชิงอาหารไทย นโยบายและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

เอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเท่ียวเชิงอาหารของ

โลกและของไทยปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  กรณีศึกษา และมีการศึกษา

นอกสถานท่ี

TR 4433  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  3(2/2-1/2-0) 

 (Cultural Tourism)

Prerequisite :None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม  ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย หลัก

การและกระบวนการวางแผนเพ่ือการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมอยางย่ังยืน  นโยบายและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ

และเอกชน  แนวโนมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย ความ

สำคัญของการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การส่ือ

ความหมายและเสริมสรางประสบการณการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา มีการฝกปฏิบัติ และมีการศึกษานอก

สถานท่ี

TR 4206 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40) 

 (Co-operation Education)

Prerequisite :  1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 117 หนวยกิต 

       2. มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ไมต่ำกวา 2.00

       3. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของหลักสูตรการทองเท่ียว

 การปฎิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเท่ียว โดยการ

วางแผนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองเขาไป

ปฎิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงานช่ัวคราวของหนวยงานน้ัน ภายใตการ

ควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีสถานประกอบการมอบหมาย

ให และจะตองจัดทำรายงานพรอมการนำเสนอภายหลังเสร็จส้ินการปฎิบัติงาน

เพ่ือประเมินผลการศึกษา

TR 4313 นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Service Innovation in Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และประเภทของนวัตกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว หลักการและ

กลยุทธการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว กระบวนการปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ และการจัดองคกร การเช่ือมโยงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

กับการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ปจจัยแหงความสำเร็จในการสราง

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ทิศทางและการปรับตัวของการสราง

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว กรณีศึกษา

TR 4323  การวิจัยสำหรับการทองเท่ียว  3(2/2-1/2-0)

 (Research for Tourism)

Prerequisite : None 

 หลักการ กระบวนการ ข้ันตอนและจรรยาบรรณในการวิจัย การ

กำหนดประเด็นปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของการกำหนด

วัตถุประสงคและกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและสรุปผล

การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานการวิจัย

TR 4403 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  3(3/3-0-0)

 (Health Tourism)

Prerequisite : None 

 ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ ประเภทของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการและการดำเนิน

งานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวม การปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ

สรางและพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กิจกรรมและรูปแบบ

ของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การส่ือความหมายและเสริมสรางประสบการณ

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต ปญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานท่ี

EG 2193 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening & Speaking in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2183

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ 

การฟงเพื่อความเขาใจและการจดบันทึกเนื้อหาของการบรรยาย การนำ

เสนอขอมูลและการอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 2203 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 คานิยามและประโยชนของวรรณคดี ประเภทงานประพันธ รูป

แบบฉันทลักษณ องคประกอบ กลวิธีการการแตง คำศัพท โดยศึกษา

ตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธตางๆ

EG 2213  หลักการอานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Reading Strategies in English)    

Prerequisite:  IGE 106 

 การเดาความหมายจากบริบทเพ่ือใหเขาใจงานเขียนประเภทตางๆ 

เช่ือมโยงใจความระหวางประโยคโดยแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น การหา

ใจความหลักและรายละเอียดปลีกยอย  การตีความและตอบคำถามจาก

บทความหลายประเภทท่ีอานไดอยางถูกตอง 

EG 2303 วรรณกรรมนานาชาติ   3(3/3-0-0)

 (Global Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 รูปแบบ องคประกอบวรรณกรรมนานาชาติที่เขียนเปนภาษา

อังกฤษ โดยศึกษาตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธรอยแกว รอยกรอง 

บันเทิงคดีและบทละคร

EG 2403 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 1)

วิชาบังคับกอน : EG 1143

 มโนทัศนทางสัทศาสตร และสัทวิทยา การอานและออกเสียงสัท

อักษร การถายทอดเสียงคำในภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักในคำ การ

วิเคราะหองคประกอบคำ โครงสรางและความหมายของวลีและประโยคที่

ไมซับซอนในภาษาอังกฤษ

EG 2503 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 2)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 การถายถอดเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษในระดับ

ประโยค การวิเคราะหโครงสรางและความหมายของประโยคที่ซับซอนมาก

ข้ึนในภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีทางวากยสัมพันธท่ีคัดสรร
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TR 4473 การบริหารประสบการณนักทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Tourist Experience Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของการบริหาร

ประสบการณนักทองเท่ียว หลักการ แนวคิด และกิจกรรมในการสรางความ

จงรักภักดีตอสินคาและบริการทางการทองเท่ียว แนวคิดการสราง

ประสบการณนักทองเท่ียว กระบวนการการบริหารประสบการณนักทองเท่ียว 

กลยุทธในการบริหารประสบการณนักทองเท่ียว การบริหารประสบการณนัก

ทองเท่ียวผานส่ือสังคมออนไลน ปญหาและอุปสรรคของการบริหาร

ประสบการณนักทองเท่ียว กรณีศึกษา

TR 4483 การจัดการชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)

 (Community Management for Tourism)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและหลักการของการจัดการ

ชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว แนวคิดสิทธิและบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมใน

การจัดการการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรและการใชทรัพยากรชุมชนเพ่ือ

การทองเท่ียว รูปแบบ ศักยภาพ และขอจำกัดของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

กระบวนการสรางเครือขายภาคประชาชน เครือขายชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว 

การจัดการชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4493  การดำเนินงานและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 ธุรกิจสายการบิน 

 (Airline Business Operations and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจสายการบิน 

วิวัฒนาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบินภูมิศาสตรการบิน กฎ

ระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน การบริการภาคพ้ืนของทา

อากาศยานการบริการบนเคร่ืองบินการบริการงานคลังสินคาทางอากาศ ระบบ

สำรองท่ีน่ัง บัตรโดยสารและการคำนวณคาโดยสาร พฤติกรรมผูบริโภคการขาย

และการตลาดในธุรกิจสายการบินหนวยงานและองคการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

สายการบิน มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4503 การดำเนินงานและการจัดการ  3(3/3-0-0)

 ธุรกิจเรือสำราญ 

 (Cruise Business Operations and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจเรือสำราญ 

วิวัฒนาการการเดินเรือประเภทและโครงสรางทางกายภาพของเรือสำราญ การ

จัดการและการดำเนินงานธุรกิจเรือสำราญ การปฏิบัติหนาท่ีในเร่ืองดานเทคนิค 

ดานการบริการ และสวนปฏิบัติงานหนาท่ีภาคพ้ืนดิน ส่ิงอำนวยความสะดวก

และการบริการบนเรือเสนทางการเดินเรือ กิจกรรมและนันทนาการบนเรือการ

บริการและกิจกรรมสำหรับนักทองเท่ียวในบริเวณเมืองทา พฤติกรรมนักทอง

เท่ียว การดำเนินงานดานการขายและการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สถานการณและแนวโนมธุรกิจเรือสำราญ มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4443 การทองเท่ียวทางทะเล  3(2/2-1/2-0)

 (Marines Tourism)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเท่ียว

ทางทะเล ทรัพยากรทองเท่ียวทางทะเลของโลกและของไทย หลักการและ

กระบวนการวางแผนเพ่ือการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลอยาง

ย่ังยืน นโยบายและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

กิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียวทางทะเล การส่ือความหมายและเสริมสราง

ประสบการณการทองเท่ียวทางทะเล แนวโนมการทองเท่ียวทางทะเลของโลก

และของไทย ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา มีการฝกปฎิบัติและ

ศึกษานอกสถานท่ี

TR 4453  การทองเท่ียวภูมิภาคอาเซียน  3(3/3-0-0)

 (ASEAN Tourism)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของกลุมประชาคมอาเซียนตอ

การทองเท่ียว กรอบความรวมมือดานการทองเท่ียว ประวัติศาสตร สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรการทองเท่ียวของประเทศในกลุมประชาคม

อาเซียน นโยบายและแผนการดำเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียวตาม

กรอบความรวมมือของประเทศตางๆ ในกลุมประชาคมอาเซียนความพรอมและ

ขีดความสามารถทางการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ

ของแตละประเทศ ผลกระทบท่ีมีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

การบริการในกลุมประชาคมอาเซียน

TR 4463 งานผูนำเท่ียว    3(2/2-1/2-0)

 (Tour Leading) 

Prerequisite : None

 ความหมาย และความสำคัญของงานผูนำเท่ียว ลักษณะ และสภาพ

แวดลอมของธุรกิจนำเท่ียวออกนอกประเทศ เอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง

ทองเท่ียวตางประเทศ การติดตอประสานงานกับธุรกิจผลิตสินคาและบริการ

ทางการทองเท่ียว และตัวแทนทองเท่ียวในตางประเทศ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

กอน ระหวาง และหลังการนำเท่ียว พิธีการเขา

-ออกราชอาณาจักรและประเทศปลายทาง พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยใน

การทองเท่ียวตางประเทศ การส่ือสารในงานนำเท่ียว เทคนิคในการนำเท่ียว 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการนำเท่ียว การอำนวยความสะดวกและใหความปลอดภัย

แกนักทองเท่ียว การบริหารจัดการและแกไขปญหาการทองเท่ียว กฎหมาย ขอ

กำหนด และขอบังคับท่ีเก่ียวของ การฝกปฏิบัติการจัดนำเท่ียวในตางประเทศ 

และการศึกษานอกสถานท่ี 

EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

Prerequisite: EG 2213

 การวิเคราะหงานเขียนประเภทตาง ๆ ท่ีมีเน้ือหาแนวความคิด ลีลา

การเขียน และการใชภาษาท่ีซับซอน การแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของ

ผูเขียน เนนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตอเร่ืองท่ีอาน

อยางมีเหตุผล

EG 3163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3/3-0-0)  

 (Advanced Essay Writing in English)  

Prerequisite:  EG 2163

 การเขียนความเรียงท่ีสมบูรณประเภทตาง ๆ ในระดับท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเนนกระบวนการสรางความคิด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

ใหรายละเอียด

EG 3173 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Report Writing in English)

Prerequisite:  EG 3163 

 องคประกอบและการเขียนรายงานจากการคนควาตามหัวขอท่ี

กำหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน การเก็บและรวบรวมขอมูล การทำ

บันทึกยอ การวิเคราะหขอมูล การทำเคาโครงเร่ือง การเขียนรายงาน การเขียน

อางอิง และบรรณานุกรม

EG 3193 การพูดในที่ประชุมชน   3(2/2-1/2-0)

 (English Public Speaking)

วิชาบังคับกอน : EG 2193

 การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ในสถานการณและหัวขอ

ตางๆ อาทิดานสังคม ดานบันเทิงและดานวิชาการ โดยใชศัพท สำนวน วลี 

และประโยคที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดการและดำเนินการ

ประชุมและการสัมมนา

EG 3203 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3/3-0-0)

 (English and American Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 ลักษณะงานประพันธ วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดีอังกฤษ

และอเมริกันในยุคตางๆแนวโนมวรรณคดี โดยศึกษางานประพันธคัดสรร

จากทั้งอังกฤษและอเมริกัน

EG 3243 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  3(3/3-0-0)

 (English to Thai Translation)

วิชาบังคับกอน : EG2703

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยในงานเขียนประเภทตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และ

แนวทางแกไขขอผิดพลาด การวิเคราะหและประเมินงานแปล

 

EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3/3-0-0)

 (Business English I) 

Prerequisite:  IGE 106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2

 การสนทนาทางธุรกิจ การฟง การพูด คำศัพท และสำนวนท่ีใชใน

ธุรกิจ ฝกการจับใจความจากการฟง การอานจับใจความสำคัญจากบทความ

ธุรกิจ และถายทอดขอมูลไดอยางถูกตองท้ังในดานเน้ือหาและการใชภาษา

EG 2673 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3/3-0-0)

 (Business English II)     

Prerequisite:  EG 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

เขียนโทรสาร บันทึกชวยจำ บันทึกยอ การเขียนประกาศแจงความของหนวย

งาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน และกรอกใบสมัครงาน

EG 2703 หลักการแปลเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Introduction to Translation)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรการแปล เรียนรูกลวิธีการ

แปลในระดับเบื้องตน ฝกทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยคและยอหนาสั้นๆ 

ศึกษาวิเคราะหปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการแปล การใชทรัพยากรชวยแปล

ในระดับเบื้องตน

EG 3063 การเขียนรายงานเชิงวิจัย   3(3/3-0-0)

 (English Research Writing)

วิชาบังคับกอน : EG 2163

 องคประกอบและการเขียนรายงานวิจัยจากการคนควาตามหัวขอ

ที่กาหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน ศึกษาปญหา เก็บและรวบรวม

ขอมูล ทาบันทึกยอ วิเคราะหขอมูล ทาเคาโครงเรื่องเขียนรายงานวิจัย และ

เขียนอางอิงและบรรณานุกรม

EG 3123  การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง   3(2/2-1/2-0)

 (Advanced Listening and Speaking in English) 

Prerequisite:EG 2143 

 การฟงเพ่ือความเขาใจขาวสารประจำวัน การพูดแสดงความคิดเห็น

เชิงวิพากษวิจารณในหัวขอตาง ๆ คำศัพทและสำนวนเพ่ือแสดงความเห็นพอง

หรือขัดแยง และการใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG 3133 การฟง - พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening and Speaking in English)                                

Prerequisite:  EG 3123 การฟง - พูดภาษาอังกฤษระดับสูง  

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ การฟง

เพ่ือความเขาใจและจดบันทึกเน้ือหาของการบรรยาย การนำเสนอขอมูลและะ

การอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 2193 การฟง--พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(2/2-1/2-0)

 (Academic Listening & Speaking in English)

วิชาบังคับกอน : EG 2183

 การพูดบรรยาย การนำเสนอขอมูล การอภิปรายเชิงวิชาการ 

การฟงเพื่อความเขาใจและการจดบันทึกเนื้อหาของการบรรยาย การนำ

เสนอขอมูลและการอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 2203 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Literature)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 คานิยามและประโยชนของวรรณคดี ประเภทงานประพันธ รูป

แบบฉันทลักษณ องคประกอบ กลวิธีการการแตง คำศัพท โดยศึกษา

ตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธตางๆ

EG 2213  หลักการอานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Reading Strategies in English)    

Prerequisite:  IGE 106 

 การเดาความหมายจากบริบทเพ่ือใหเขาใจงานเขียนประเภทตางๆ 

เช่ือมโยงใจความระหวางประโยคโดยแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น การหา

ใจความหลักและรายละเอียดปลีกยอย  การตีความและตอบคำถามจาก

บทความหลายประเภทท่ีอานไดอยางถูกตอง 

EG 2303 วรรณกรรมนานาชาติ   3(3/3-0-0)

 (Global Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 รูปแบบ องคประกอบวรรณกรรมนานาชาติที่เขียนเปนภาษา

อังกฤษ โดยศึกษาตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธรอยแกว รอยกรอง 

บันเทิงคดีและบทละคร

EG 2403 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 1)

วิชาบังคับกอน : EG 1143

 มโนทัศนทางสัทศาสตร และสัทวิทยา การอานและออกเสียงสัท

อักษร การถายทอดเสียงคำในภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักในคำ การ

วิเคราะหองคประกอบคำ โครงสรางและความหมายของวลีและประโยคที่

ไมซับซอนในภาษาอังกฤษ

EG 2503 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2   3(3/3-0-0)

 (English Linguistics 2)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 การถายถอดเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษในระดับ

ประโยค การวิเคราะหโครงสรางและความหมายของประโยคที่ซับซอนมาก

ข้ึนในภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีทางวากยสัมพันธท่ีคัดสรร
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VB 5003  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน    3(3/3-0-0) 

 (Vietnamese for Daily life)

Prerequisite : None

 การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐาน

ความรูมากอน เนนศัพทและโครงสรางพ้ืนฐานอยางงาย เพ่ือใชส่ือสารในชีวิต

ประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การซ้ือของ

VB 5013  ภาษาเวียดนามสำหรับงานบริการ  3(3/3-0-0) 

 (Vietnamese for Hospitality Service)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมท้ังคำศัพท โครงสราง

ประโยค และสำนวนพ้ืนฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตางๆท่ีเก่ียวกับ

งานดานบริการ การทองเท่ียว การโรงแรมและการตอนรับ

VB 5023  ภาษาเวียดนามเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3/3-0-0) 

 (Vietnamese for Tourism Industry)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนท่ีใชในการทองเท่ียว รวม

ถึงบทสนทนาท่ีใชสำหรับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจำลองในการปฏิบัติ

งานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเท่ียว ภัตตาคาร รานคา

VB 5033 ภาษาเวียดนามเพ่ือการติดตอธุรกิจ 3(3/3-0-0)

 การทองเท่ียว 

 (Vietnamese for Tourism Business Communication)

Prerequisite : None 

 ฝกทักษะการใชภาษาเวียดนามในการจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน  การเขียน

เอกสารติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน

จำหนายสินคาท่ีระลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

VB 5043  ภาษาเวียดนามเพ่ือมัคคุเทศกและผูนำเท่ียว 3(3/3-0-0) 

 (Vietnamese for Tour Guides and Tour leaders)

Prerequisite : None

 คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาเวียดนามในงาน

มัคคุเทศก เทคนิค วิธีการนำเท่ียว และความรูเบ้ืองตนสำหรับงานมัคคุเทศก 

ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของ

ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาเวียดนามท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ี

ทองเท่ียวจริง มีการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4513 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา 3(2/2-1/2-0)

 (Spa Business Operations and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของสปา ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับสปาเพ่ือสุขภาพและการบำบัด วิวัฒนาการของธุรกิจสปา ประเภทและ

ลักษณะในการใหบริการ เทคนิคและการปฏิบัติการนวดสปารูปแบบตางๆ การ

จัดต้ังธุรกิจสปา การออกแบบ การประชาสัมพันธ การตลาด และกฎหมายท่ี

เก่ียวของในการประกอบธุรกิจสปา มีการฝกปฏิบัติ และศึกษานอกสถานท่ี

TR 4523 การดำเนินงานและการจัดการท่ีพักทางเลือก 3(3/3-0-0)

 (Alternative Accommodation Operations 

 and Management)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดการท่ีพักทาง

เลือก ความรูเบ้ืองตนสำหรับการจัดการท่ีพักทางเลือก การจัดเตรียมทรัพยากร

ในองคกร วิธีการดำเนินการและการบริการ ประเภทท่ีพักแรมท่ีเก่ียวของ  

โครงสรางการบริหารงาน การตลาด ปญหาและแนวโนมในการจัดการ ขอ

บกพรองและแนวทางการแกไขปญหาในการดำเนินการท่ีพักทางเลือก มีการ

ศึกษานอกสถานท่ี

TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3(2/2-1/2-0)  

 ในธุรกิจท่ีพักแรม 

 (Sport and Recreationin Lodging Business)

Prerequisite :None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการความรูเบ้ืองตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน

องคกร การวางแผนกลุมกิจกรรม การบริการ การสรางส่ือประชาสัมพันธ การ

จัดกิจกรรมการแขงขันและกิจกรรมนันทนาการในท่ีพักแรม โครงสรางการ

บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจท่ีพักแรม การตลาด 

การกำหนดกลุมเปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนินกิจการ

ท่ีพักแรม มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3(2/2-1/2-0)  

 ในธุรกิจท่ีพักแรม 

 (Sport and Recreationin Lodging Business)

Prerequisite :None

 ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการความรูเบ้ืองตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน

องคกร การวางแผนกลุมกิจกรรม การบริการ การสรางส่ือประชาสัมพันธ การ

จัดกิจกรรมการแขงขันและกิจกรรมนันทนาการในท่ีพักแรม โครงสรางการ

บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจท่ีพักแรม การตลาด 

การกำหนดกลุมเปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนินกิจการ

ท่ีพักแรม มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี

EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน  3(3/3--0--0)

 (English for Airline Business)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารธุรกิจการบิน 

และงานบริการบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน

EG 3743 การสอนภาษาอังกฤษ  3(3/3--0--0)

 และการวัดประเมินผล 

 (English language teaching and assessment)

วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาแกนมาแลวไมตากวา 15 หนวยกิต

 ทฤษฎีและวิธีการสอนแบบตางๆ การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เทคนิคการทดสอบ

ทางดานภาษา การออกขอสอบและการวิเคราะหขอสอบ

EG 3803 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3--0--0)

 และภัตตาคาร 

 (English for Hotel and Restaurant)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในแผนกตางๆ ของธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร อาทิแผนกตอนรับสวนหนา แผนกอาหารและเครื่อง

ดื่ม แผนกแมบาน แผนกการตลาด และสงเสริมการขาย แผนกทรัพยากร

บุคคล รวมถึงการบริหารและการจัดการในโรงแรม

EG 3873 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   3(3/3--0--0)

 (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 ความสัมพันธในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลที่

เกี่ยวของที่มีตอการรับรู การประมวลขอความและพฤติกรรม โดยศึกษา

ธรรมชาติของภาษา กฎเกณฑ ในการใชภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อความหมาย

EG 4006 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะมาแลวไมตากวา 45 หนวยกิต

 การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเปนระบบ

การศึกษาเนนการปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการอยาง

เปนระบบ โดยสถานประกอบการรวมกันคัดเลือกนักศึกษาออกไปปฏิบัติ

งานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยตองปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบ

การเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถานประกอบการโดยมีกาหนดระยะ

เวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห)

EG 3263 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Thai to English Translation)

วิชาบังคับกอน : EG3243

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษในงานเขียนประเภทตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และ

แนวทางแกไขขอผิดพลาด การวิเคราะหและประเมินงานแปล

EG 3303 วรรณคดีวิจารณ    3(3/3-0-0)

 (Literary Criticism)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 หลักการวิจารณวรรณคดี การคนควาขอมูลทางวรรณคดีและ

การนำเสนองานโดยใชสื่อเทคโนโลยี

EG 3403  เทวตำนานและคัมภีรไบเบิล  3(3/3-0-0)

 (Classical Mythology and the Bible)

Prerequisit:  EG 2213 

 เทวตำนานของกรีก โรมัน และคัมภีรในศาสนาคริสตซ่ึงเปนท่ีมาของ

วัฒนธรรมและความเช่ือของชาวตะวันตก

EG 3503 วาทกรรมวิเคราะห    3(3/3-0-0)

 (Discourse Analysis)

วิชาบังคับกอน : EG 2503

 มโนทัศน แนวคิดตางๆ หลักการทางการศึกษาวาทกรรมการพูด

และการเขียนในภาษาอังกฤษการวิเคราะหภาษาที่ใชในบริบทตางๆ

EG 3553 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  3(3/3-0-0)

 (English for Secretaries)

Prerequisite: EG 2673 

 ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานเลขานุการ เชน การพูดโตตอบและบันทึก

ขอความทางโทรศัพท การจดตามคำบอก การจดและเขียนรายงานการประชุม 

EG 3563 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ  3(3/3-0-0)

 (English for Public Relations)

วิชาบังคับกอน : GE1063

 การใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธโดยสังเขป กลวิธี ใน

การเขียนและพูดเพื่อประชาสัมพันธตาง ๆ การนำเสนอขอมูลที่ถูกตอง การ

ใชถอยคำที่เหมาะสม การเขียนขาว ประชาสัมพันธ การทำเอกสารแนะนำ 

การแถลงขาวหรือการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น ๆ

EG 3603 นานาภาษาอังกฤษโลก   3(3/3--0--0)

 (World Englishes)

วิชาบังคับกอน : EG 2503

 มุมมองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก และลักษณะของ

ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีวงกลม 3 วง ภาษายอยของภาษาอังกฤษรูปแบบ

ตางๆ ที่พบและใชทั่วโลก รวมถึงบทบาทและการใชภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย

EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3/3-0-0)

 (Critical Reading in English)

Prerequisite: EG 2213

 การวิเคราะหงานเขียนประเภทตาง ๆ ท่ีมีเน้ือหาแนวความคิด ลีลา

การเขียน และการใชภาษาท่ีซับซอน การแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของ

ผูเขียน เนนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตอเร่ืองท่ีอาน

อยางมีเหตุผล

EG 3163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3/3-0-0)  

 (Advanced Essay Writing in English)  

Prerequisite:  EG 2163

 การเขียนความเรียงท่ีสมบูรณประเภทตาง ๆ ในระดับท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเนนกระบวนการสรางความคิด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

ใหรายละเอียด

EG 3173 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)

 (Report Writing in English)

Prerequisite:  EG 3163 

 องคประกอบและการเขียนรายงานจากการคนควาตามหัวขอท่ี

กำหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน การเก็บและรวบรวมขอมูล การทำ

บันทึกยอ การวิเคราะหขอมูล การทำเคาโครงเร่ือง การเขียนรายงาน การเขียน

อางอิง และบรรณานุกรม

EG 3193 การพูดในท่ีประชุมชน   3(2/2-1/2-0)

 (English Public Speaking)

วิชาบังคับกอน : EG 2193

 การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ในสถานการณและหัวขอ

ตางๆ อาทิดานสังคม ดานบันเทิงและดานวิชาการ โดยใชศัพท สำนวน วลี 

และประโยคที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดการและดำเนินการ

ประชุมและการสัมมนา

EG 3203 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(3/3-0-0)

 (English and American Literature)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 ลักษณะงานประพันธ วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดีอังกฤษ

และอเมริกันในยุคตางๆแนวโนมวรรณคดี โดยศึกษางานประพันธคัดสรร

จากทั้งอังกฤษและอเมริกัน

EG 3243 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  3(3/3-0-0)

 (English to Thai Translation)

วิชาบังคับกอน : EG2703

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยในงานเขียนประเภทตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และ

แนวทางแกไขขอผิดพลาด การวิเคราะหและประเมินงานแปล
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คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนานาชาติ

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการละเลนพื้นเมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานดานการทองเที่ยวมี
การศึกษานอกสถานที่

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเลนพ้ืน
เมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานดานการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี

EG 4703 ภาษาศาสตรสังคม    3(3/3-0-0)
 (Sociolinguistics)
วิชาบังคับกอน : EG 2503
 ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม หนาท่ีของภาษา การแปรของ
ภาษาตามปจจัยตางๆอาทิ เพศ อายุ และบริบท รวมถึงการเปล่ียนแปลงของภาษา

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ   3(3/3--0--0)
 (English for Presentation)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ ศัพท สานวนภาษาอังกฤษที่ใช
ในการนาเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิตางๆ ภาษากายและสื่อ
ประกอบการนาเสนอ การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติ

EG 4873 การแปลเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)
 (Translation for Professions)
วิชาบังคับกอน : EG 3263
 การใชคาศัพทและสำนวนภาษาเพ่ือการแปลงานในวิชาชีพดาน
ตางๆ ประยุกตใชทฤษฎีในการแปลขอความ เอกสาร และเลือกใชเทคโนโลยี
ชวยแปลท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมในการแปลเฉพาะทาง

EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)           
 (English Listening-Speaking for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
          ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ 
ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษา
อังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 4113  การพูดในท่ีประชุมชน               3(2/2-1/2-0)

 (Public Speaking)

Prerequisite:  EG 3133 

 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีประชุมชน การดำเนินรายการตางๆดาน

สังคม ธุรกิจ บันเทิงและวิชาการ

EG 4233 วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน  3(3/3-0-0)

 (English and American Drama)

วิชาบังคับกอน : EG 2203

 บทละครยุคคลาสสิกจนถึงยุคใหม ทั้งในซีกโลกตะวันออกและ

ตะวันตก การนำเสนองานโดยใชสื่อเทคโนโลยีและการแสดงบทบาทสมมุติ

EG 4243 การศึกษาวรรณกรรมดัดแปลง  3(3/3--0--0)

 เปนภาพยนตร 

(Literary Studies in Film Adaptation)

วิชาบังคับกอน : EG 3303

 วรรณกรรมที่ถายทอดเปนภาพยนตร ปญหาในการดัดแปลง

วรรณกรรมเปนภาพยนตร ความแตกตางของตัวละคร รูปแบบและการเลา

เรื่องในวรรณกรรมตนฉบับกับภาพยนตรดัดแปลง เนนศึกษาจากตนฉบับ

ควบคูกับภาพยนตร

EG 4323 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ  3(3/3--0--0)

 (English for Journalism)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 รูปแบบภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ 

วารสาร การอานและการเขียนขาวบรรยายเหตุการณ การสัมภาษณ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

EG 4333 ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสาร  3(3/3--0--0)

 ยุคดิจิทัล

 (Business English and Digital Communication)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน รูปแบบและการโตตอบทางธุรกิจผานสื่อดิจิทัล

ประเภทตางๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกลผานระบบ

วิดีโอ สื่อออนไลน การเขียนจดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัครงาน

EG 4353 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสำนักงาน  3(3/3--0--0)

 และทรัพยากรมนุษย 

 (English for Office Management and Human Resources)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 คำศัพท และรูปแบบภาษาที่ใชในงานสานักงาน ทักษะในงาน

เลขานุการ อาทิ การทำบันทึกขอความ การนัดหมายงานประชุม การจด

บันทึกการประชุม เขียนรายงานการประชุม รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน  3(3/3--0--0)

 (English for Airline Business)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารธุรกิจการบิน 

และงานบริการบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน

EG 3743 การสอนภาษาอังกฤษ  3(3/3--0--0)

 และการวัดประเมินผล 

 (English language teaching and assessment)

วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาแกนมาแลวไมตากวา 15 หนวยกิต

 ทฤษฎีและวิธีการสอนแบบตางๆ การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เทคนิคการทดสอบ

ทางดานภาษา การออกขอสอบและการวิเคราะหขอสอบ

EG 3803 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3--0--0)

 และภัตตาคาร 

 (English for Hotel and Restaurant)

วิชาบังคับกอน : GE 1063

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในแผนกตางๆ ของธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร อาทิแผนกตอนรับสวนหนา แผนกอาหารและเครื่อง

ดื่ม แผนกแมบาน แผนกการตลาด และสงเสริมการขาย แผนกทรัพยากร

บุคคล รวมถึงการบริหารและการจัดการในโรงแรม

EG 3873 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   3(3/3--0--0)

 (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน : EG 2403

 ความสัมพันธในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลที่

เกี่ยวของที่มีตอการรับรู การประมวลขอความและพฤติกรรม โดยศึกษา

ธรรมชาติของภาษา กฎเกณฑ ในการใชภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อความหมาย

EG 4006 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)

 (Co-operative Education)

วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะมาแลวไมตากวา 45 หนวยกิต

 การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเปนระบบ

การศึกษาเนนการปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการอยาง

เปนระบบ โดยสถานประกอบการรวมกันคัดเลือกนักศึกษาออกไปปฏิบัติ

งานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยตองปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบ

การเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถานประกอบการโดยมีกาหนดระยะ

เวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห)
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CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2  3(3/3-0-0)

 (Chinese Conversation 2)   

Prerequisite:  CN 2213   

 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษาก่ึงทางการเปน

หลัก ฝกฝนจากบทสนทนาท่ีสมมุติข้ึนจากสถานการณตางๆ ฝกสรุปใจความจาก

เน้ือหาบทสนทนาท่ีเรียน รวมท้ังการศึกษา คำศัพท สำนวนและรูปแบบประโยค

ท่ียาวและซับซอนข้ึน

CN 2313 การอานภาษาจีน 1    3(3/3-0-0)

 (Chinese Reading 1)       

Prerequisite:  CN 1113 

 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจและการจับใจความสำคัญจากความ

เรียงหรือนิทานส้ันๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานดานศิลปวัฒนธรรมและสังคม

จีน   การจดจำและประยุกตใชคำศัพทหรือโครงสรางประโยคแบบตางๆ

CN 2323 การอานภาษาจีน 2     3(3/3-0-0)

 (Chinese Reading 2)          

Prerequisite:  CN 2313 

 ทักษะการอานเร็วเพ่ือเก็บขอมูล จับใจความสำคัญหรือสรุปความ  

การอานเพ่ือแสดงความคิดเห็นจากความเรียง  นิทาน สุภาษิต  นิทานท่ีมีคติ

สอนใจหรือแทรกปรัชญาคำสอน การอานบทรอยกรองส้ัน ๆ การฝกจดจำและ

ประยุกตใชคำศัพทหรือโครงสรางประโยครูปแบบตาง ๆ  

CN 2613  ไวยากรณภาษาจีน   3(3/3-0-0) 

 (Chinese Grammer)   

Prerequisite: CN 1123  

 โครงสรางพ้ืนฐานทางไวยากรณจีน   ชนิดและโครงสรางของคำ วลีและ

ประโยคภาษาจีน    สวนประกอบของประโยค    การวิเคราะหสวนประกอบและ

โครงสรางของประโยค    การ ศึกษาวิเคราะหไวยากรณภาษาจีนท่ีนักศึกษาไทย

มักใชผิด

CN 2673 สุภาษิตจีน    3(3/3-0-0)

 (Chinese Proverbs)   

Prerequisite: CN 1123 ภาษาจีน 2

 สำนวน สุภาษิตและคำพังเพยของจีนท่ีใชในชีวิตประจำวัน   ท่ีมา 

ความหมาย เจตคติและปรัชญาท่ีแฝงอยูในสุภาษิตจีน รวมถึงการนำไป

ประยุกตใช

CN 1113 ภาษาจีน 1 **   3(3/3-0-0) 

 (Chinese 1)

Prerequisite: None

 คำศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียวและประโยคความรวมท่ี

ใชบอย ระบบไวยากรณพ้ืนฐาน วิธีการเขียนและจดจำตัวอักษรจีน โดยเนน

ทักษะการพูด ฟง อาน เขียนและการใชพจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพท

ภาษาจีนไมนอยกวา 600 คำ

CN 1123 ภาษาจีน 2**   3(3/3-0-0)

 (Chinese 2)

Prerequisite: CN 1113 ภาษาจีน 1

 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนท่ีใชบอย ระบบ

ไวยากรณพ้ืนฐาน การศึกษาคำศัพทใหมภาษาจีนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 600 คำ

CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน**   3(3/3-0-0) 

 (Chinese Listening - Speaking)   

Prerequisite: None  

 ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบ้ืองตน การฝกฝนโดยใชประโยค

หรือบทสนทนาส้ัน ๆ ท่ีสมมุติข้ึนจากสถานการณและโอกาสตาง ๆ การฝกฝน

การฟงแลวพูดสรุปใจความสำคัญ

CN 2113  ภาษาจีน 3    3(3/3-0-0)

 (Chinese 3)                 

Prerequisite: CN 1123  

 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนท่ีใชบอย ระบบไวยากรณ

จีน  โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคำ

ศัพทใหมเพ่ิมข้ึนประมาณ 600 คำ

CN 2123 ภาษาจีน 4   3(3/3-0-0)

 (Chinese 4)     

Prerequisite: CN 2113  

 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอน ระบบไวยากรณจีน โดย

เนนการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีนจากความเรียง นิทาน หรือบท

ความส้ันๆ การศึกษาคำศัพทใหมเพ่ิมข้ึนประมาณ 600 คำ

CN 2213  การสนทนาภาษาจีน 1**   3(3/3-0-0)

 (Chinese Conversation 1)   

Prerequisite: CN 1213 

 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนาท่ีสมมุติข้ึนจาก

สถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน  สำนวนและรูปประโยค



CN 3233 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก   3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tour Guides )

Prerequisite: CN 2223

 บทบาท หนาท่ีและคุณลักษณะ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก คำ

ศัพท สำนวนภาษาจีนและความรูสำหรับงานมัคคุเทศก เชน เทคนิคและวิธี

การนำเท่ียว ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเท่ียว

ตางๆ ในประเทศไทย  รวมถึงการจัดตารางการทองเท่ียว การฝกปฏิบัติเปน

มัคคุเทศกภาษาจีนท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ีทองเท่ียวจริง

CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Conversation) 

Prerequisite: CN 2223 

 คำศัพทและสำนวนภาษาจีนเพ่ือธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทักษะการ

สนทนาโตตอบอยางมีช้ันเชิงทางธุรกิจในรูปแบบทางการและไมเปนทางการ 

การพูดคุยทางโทรศัพท การตอนรับ ทักษะการฟงและสรุปใจความ ฝกฝนโดย

ใชสถานการณจำลองรวมท้ังผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติท่ีมีตอการ

ส่ือสาร

CN 3343  การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business News Reading)  

Prerequisite: CN 2323 

 คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนท่ีใชในขาวธุรกิจ    

ทักษะการอานขาวสารธุรกิจภาษาจีนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก ส่ิงตีพิมพและ

แหลงทรัพยากรสารสนเทศ

CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1    3(3/3-0-0)

 (Chinese Writing I)     

Prerequisite: CN 1123 

 เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยค

ภาษาจีนพ้ืนฐาน  การเลือกใชคำศัพทและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเขียนขยาย

ความและยอความ  ความเรียงส้ันๆ  เชิงอธิบาย ไดแก  บันทึกประจำวัน บันทึก

ขอความยอ จดหมายสวนตัว   

CN 3423  การเขียนภาษาจีน 2    3(3/3-0-0) 

 (Chinese Writing II)   

Prerequisite: CN 3413 

 ประเภทและรูปแบบการเขียน    ทักษะการเขียนเชิงบรรยาย การ

เขียนเชิงพรรณนา   การเขียนเชิงวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น การใชสำนวน

โวหารท่ีเหมาะสมในการเขียน

CN 3233 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก   3(3/3-0-0)

 (Chinese for Tour Guides )

Prerequisite: CN 2223 

 บทบาท หนาท่ีและคุณลักษณะ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก คำ

ศัพท สำนวนภาษาจีนและความรูสำหรับงานมัคคุเทศก เชน เทคนิคและวิธี

การนำเท่ียว ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเท่ียว

ตางๆ ในประเทศไทย  รวมถึงการจัดตารางการทองเท่ียว การฝกปฏิบัติเปน

มัคคุเทศกภาษาจีนท้ังในสถานการณจำลองและในสถานท่ีทองเท่ียวจริง

CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Chinese Business Conversation) 

Prerequisite: CN 2223 

 คำศัพทและสำนวนภาษาจีนเพ่ือธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทักษะการ

สนทนาโตตอบอยางมีช้ันเชิงทางธุรกิจในรูปแบบทางการและไมเปนทางการ การ

พูดคุยทางโทรศัพท การตอนรับ ทักษะการฟงและสรุปใจความ ฝกฝนโดยใช

สถานการณจำลองรวมท้ังผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติท่ีมีตอการส่ือสาร

CN 3343  การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Business News Reading) 

Prerequisite: CN 2323

 คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนท่ีใชในขาวธุรกิจ    

ทักษะการอานขาวสารธุรกิจภาษาจีนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก ส่ิงตีพิมพและ

แหลงทรัพยากรสารสนเทศ

CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1    3(3/3-0-0)

 (Chinese Writing I)        

Prerequisite: CN 1123 

 เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยค

ภาษาจีนพ้ืนฐาน  การเลือกใชคำศัพทและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเขียนขยาย

ความและยอความ  ความเรียงส้ันๆ  เชิงอธิบาย ไดแก  บันทึกประจำวัน บันทึก

ขอความยอ จดหมายสวนตัว   

CN 3423 การเขียนภาษาจีน 2    3(3/3-0-0) 

 (Chinese Writing II)         

Prerequisite:  CN 3413 

 ประเภทและรูปแบบการเขียน    ทักษะการเขียนเชิงบรรยาย การ

เขียนเชิงพรรณนา   การเขียนเชิงวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น การใชสำนวน

โวหารท่ีเหมาะสมในการเขียน

EG 6043 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 (English for Tourist Guides) 

Prerequisite : GE 1063 

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการอธิบายนำชมและการ

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย เทคนิคและ

วิธีการนำเที่ยว การฝกเปนมัคคุเทศกในสถานการณจำลอง และฝกการ

สนทนาภาษาอังกฤษแกไขปญหาตางๆ เฉพาะหนาอยางเหมาะสม มีการ

ศึกษานอกสถานที่

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด 

การอานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม 

การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภท

ตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารในชีวิตประจาวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิด

ขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)

วิชาบังคับกอน : GE1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดาเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดาเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มี

ตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและ

ของโลก

EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)                                           
 (English Reading-Writing for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา 
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ
และอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการ
ดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
 
EG 6003 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
 เพื่อการทองเที่ยว
 (Englishfor Tourismand Hospitality Industry)
Prerequisite:  GE 1063 
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในอุตสาหกรรมบริการเพื่อ
การทองเที่ยวเชน บริษัทนำเที่ยว โรงแรม สนามบิน ภัตตาคาร รานคา

EG 6013 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  3(3/3-0-0) 
 (English for Tourism)
Prerequisite:  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นบาน ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
งานดานการทองเที่ยว

EG 6023 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(3/3-0-0) 
 (English for Airline Business)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารในธุรกิจสาย
การบินและงานบริการบนเครื่องบิน ตลอดจนภาคพื้นดิน

EG 6033 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3/3-0-0) 
 การทองเที่ยว
 (English for Tourism Business Communication)
Prerequisite : GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาท่ีใชในธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจ
ตัวแทนการทองเท่ียว การติดตอประสานงาน การติดตอธุรกิจ และการเจรจา
ตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร รานจำหนาย
สินคาท่ีระลึก การอาน การเขียนเอกสารและการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนำเท่ียวและธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว

EG 6113 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3/3-0-0) 
 (English for Hotel)
Prerequisite :  GE 1063
 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
แผนกตางๆของธุรกิจโรงแรม เชน แผนกอาหารและเครื่องดื่มแผนก
ตอนรับ แผนกสำรองหองพัก และแผนกแมบาน

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการละเลนพื้นเมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานดานการทองเที่ยวมี
การศึกษานอกสถานที่

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  3(3/3--0--0)
 (English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเลนพ้ืน
เมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานดานการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี

EG 4703 ภาษาศาสตรสังคม    3(3/3-0-0)
 (Sociolinguistics)
วิชาบังคับกอน : EG 2503
 ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม หนาท่ีของภาษา การแปรของ
ภาษาตามปจจัยตางๆอาทิ เพศ อายุ และบริบท รวมถึงการเปล่ียนแปลงของภาษา

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ   3(3/3--0--0)
 (English for Presentation)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
 ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ ศัพท สานวนภาษาอังกฤษที่ใช
ในการนาเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิตางๆ ภาษากายและสื่อ
ประกอบการนาเสนอ การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติ

EG 4873 การแปลเพื่อวิชาชีพ    3(3/3-0-0)
 (Translation for Professions)
วิชาบังคับกอน : EG 3263
 การใชคาศัพทและสำนวนภาษาเพ่ือการแปลงานในวิชาชีพดาน
ตางๆ ประยุกตใชทฤษฎีในการแปลขอความ เอกสาร และเลือกใชเทคโนโลยี
ชวยแปลท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมในการแปลเฉพาะทาง

EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)           
 (English Listening-Speaking for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
          ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ 
ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษา
อังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

121
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



CN 4013 ระบบสารสนเทศภาษาจีน       3(3/3-0-0)

 (Chinese Information System)

Prerequisite: CN 2113 

 ทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมภาษาจีน การบันทึกขอมูลภาษา

จีนดวยระบบตางๆ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใช

เคร่ืองมือส่ือสารสืบคนขอมูลวิธี การนำเสนอรายงานขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนดวย

ส่ือสารสนเทศ

CN 4153 การแปลธุรกิจจีน                3(3/3-0-0)

 (Chinese Businese Translation)

Prerequisite: CN 2113 

 เทคนิคการแปลขาวสารขอมูลดานธุรกิจจีน คำศัพท สำนวน 

โครงสรางประโยคท่ีใชวงการธุรกิจ การแปลสถิติตัวเลข ขาวสารขอมูลดาน

เศรษฐกิจ การแปลจดหมายธุรกิจ การแปลฉลากสินคาและขอมูลดานโฆษณา

CN 4303  การพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Public Speaking)   

Prerequisite:  CN 2223 

  เรียนรูคำศัพท สำนวน โวหาร ลีลา ทาทาง น้ำเสียง อารมณ 

ประกอบการกลาวสุนทรพจนภาษาจีนเน่ืองในโอกาสตางๆ รวมถึงงานพิธีกา

รอ่ืนๆท่ีตองใชการพูดในท่ีชุมชนเขามาเก่ียวของ      

                             

CN 4453  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ    3(3/3-0-0)

 (Chinese Writing in Business)  

Prerequisite: CN 3413 

 รูปแบบและทักษะการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจติดตอ

ระหวางหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ  ไดแก  หนังสือเชิญ จดหมายส่ังซ้ือสินคา 

เขียนเสนอราคา ตอรองราคา  สัญญาขอตกลงทางธุรกิจตาง ๆ

CN 4843 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ   3(3/3-0-0) 

 (Chinese for Public Relations)  

Prerequisite: CN 2113  

 ความสำคัญและลักษณะของงานประชาสัมพันธ หลักวิธีการ และข้ัน

ตอนดำเนินงานประชาสัมพันธ   งานประชาสัมพันธเพ่ือการโฆษณารณรงค

ตางๆ   วิธีและรูปแบบการใชภาษาจีนในการเขียนเพ่ืองานประชาสัมพันธ

ประเภทตาง ๆ     การอานประกาศเพ่ือการประชาสัมพันธรวมถึงมารยาทและ

การวางตัวในท่ีประชุมชนของนักประชาสัมพันธ

CN 4963 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Seminars in Business Chinese)

Prerequisite:  CN 2223 

 รูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการดำเนินการสัมมนา การรวบรวม บูรณ

าการ วิเคราะหและนำเสนอขอมูล การรวมระดมความคิด อภิปรายและ

วิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุมสัมมนาหัวขอเก่ียวกับธุรกิจไทย – จีน 

หรือภาษาจีนเชิงธุรกิจ

  

CN 3533  ศิลปวัฒนธรรมจีน     3(3/3-0-0)

 (Chinese Arts and Culture)   

Prerequisite: CN 2323 

 ประวัติ อารยธรรมจีน  วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม

ประเพณี คตินิยม ความเช่ือ แนวความคิด ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรม

จีน เชน การเขียนอักษรจีนดวยพูกัน การถักเชือก การตัดกระดาษ 

CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน  3(3/3-0-0)

 (Overseas Chinese in ASEAN)  

Prerequisite: CN 2323

 ความเปนมา การต้ังถ่ินฐาน รูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวจีนโพน

ทะเลในอาเซียน   ภาษาจีนทองถ่ินและวัฒนธรรมจีนท่ีแพรหลายใน

ประเทศไทย    บทบาทของสมาคมจีน มูลนิธิจีน โรงเรียนจีนและเครือขายองคกร

ของชาวจีน 

CN 3583 ปรัชญาและแนวคิดแบบจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Philosophy and Ideas)

Prerequisite: CN 2113 

 ปรัชญาคำสอนของปรัชญาเมธีชาวจีนท่ีมีช่ือเสียง ไดแก เลาจ่ือ ขงจ่ือ 

จวงจ่ือ หานเฟยจ่ือ จุดเดนและขอแตกตางของปรัชญาคำสอนของแตละสำนัก 

แนวทางการนำปรัชญาและแนวคิดแบบจีนมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

CN 3683  ภาษาศาสตรภาษาจีนเบ้ืองตน  3(3/3-0-0)

 (Introduction to Chinese Linguistics)

Prerequisite: CN 2113 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบเสียงภาษาจีน การเขียนเสียงอานดวย

สัทอักษรสากล การจัดกลุมภาษาจีนถ่ินและความสัมพันธระหวางภาษาจีนกับ

ภาษาในตระกูลเดียวกัน หลักการสรางคำ ความหมายของคำ คำเหมือน คำตรง

ขาม คำพองเสียง พองรูป  

  

CN 3713 ภาษาจีนโบราณประยุกต  3(3/3-0-0)

 (Applied Classical Chinese)

Prerequisite: CN 2323

 คำศัพท สำนวนและไวยากรณพ้ืนฐานของภาษาจีนโบราณ โดย

เฉพาะลักษณะทางภาษาท่ียังคงมีอิทธิพลตอภาษาจีนปจจุบัน การแปล เปรียบ

เทียบคำและความหมายของภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน

 CN 3843 ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ    3(3/3-0-0)

 (Chinese for Secretaries)  

Prerequisite:  CN 2223 

 บทบาท หนาท่ีและคุณลักษณะของเลขานุการ    คำศัพท สำนวนภาษา

จีนและความรูเบ้ืองตนท่ีจำเปนสำหรับงานเลขานุการ  ไดแก  การสมัครงานและสอบ

สัมภาษณตำแหนงเลขานุการ  การพิมพ รับ-สงและจัดเก็บเอกสารหนังสือ  การจัด

ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม  การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทหรือเคร่ือง

มือโทรคมนาคมอ่ืน ๆ   ทักษะการสนทนาส่ือสารโดยฝกฝนจากสถานการณ

จำลอง

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม

 (Holistic Health Care)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ การนาความรู และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง

สุขภาพแบบองครวม

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)

สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคาศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจาวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (ASEAN Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลก

ระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ

มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื้นฐานความ

รูทางธุรกิจ ที่สามารถนาไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ

เพื่อใชในการดาเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดย

การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2 (2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสาคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สาเร็จในการเรียน เตรียมพรอมท่ีจะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ท่ีดีตอการเรียน การต้ังเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอาน 

การเตรียมตัวสอบ การทาขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Psychology for Living)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของ

ตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดา

รงชีวิต เสริมสรางการทางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการ

กับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม การสื่อสารและ เทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความ

รวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดาริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอ

เพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและ

การรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)

 (Information Technology and Learning)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ

สืบคนขอมูล

การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบน

เครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม 

จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสาคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

EG 6043 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก  3(3/3-0-0)

 (English for Tourist Guides) 

Prerequisite : GE 1063 

 ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชในการอธิบายนำชมและการ

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย เทคนิคและ

วิธีการนำเที่ยว การฝกเปนมัคคุเทศกในสถานการณจำลอง และฝกการ

สนทนาภาษาอังกฤษแกไขปญหาตางๆ เฉพาะหนาอยางเหมาะสม มีการ

ศึกษานอกสถานที่

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การพูด 

การอานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม 

การเขียนรูปแบบตางๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภท

ตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารในชีวิตประจาวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิด

ขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)

วิชาบังคับกอน : GE1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจาวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดาเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดาเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มี

ตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและ

ของโลก

122
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



IGE 104 มนุษยกับส่ิงแวดลอม   3(3/3-0-0)

 (Man and Environment)  

Prerequisite: None

 ตนกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย ส่ิงแวดลอมและสมดุลย

ทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมของมนุษย การเจริญเติบโตของสังคมและประชากร

มนุษย ผลตาง ๆ ท่ีมนุษยมีตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ วิธีตาง ๆ ในการแก

ปญหาดังกลาวเชนการจัดการและการอนุรักษส่ิงแวดลอม

IGE 105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)        

Prerequisite:  None

 การใชทักษะภาษาท้ังส่ีดาน คือการฟง การพูด การอานและการ

เขียน  โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน การอานเพ่ือความเขาใจ การ

เขียนบันทึกอยางงาย เพ่ือการส่ือสาร

IGE 106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)        

Prerequisite:  IGE 105

 ทักษะการใชศัพท สำนวน  การฟง การสนทนาเก่ียวกับหัวขอในชีวิต

ประจำวันในเร่ืองตาง ๆ การอานเพ่ือความเขาใจ  การเขียนท่ีไมสลับซับซอน

ระดับยอหนา 

IGE 107 วัฒนธรรมไทย-จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai – Chinese Culture)   

Prerequisite: None

 พัฒนาการและการคล่ีคลายขยายตัวของวัฒนธรรมไทยต้ังแตอดีตสู

ปจจุบัน   มิติทางวัฒนธรรม  วิถีการดำเนินชีวิตและรากฐานของสังคมไทย   

หลักปรัชญาและจริยธรรมของสำนักขงจ่ือ  เหลาจ่ือและมอจ่ือ  หลักศาสนาและ

ลัทธิความเช่ือของพุทธศาสนานิกายมหายาน  ความเช่ือในเทพตาง ๆ  ความ

สัมพันธในครอบครัว  ความสัมพันธในวงศตระกูล  องคกรทางสังคม  ความรู

เก่ียวกับศิลปะ วรรณคดี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศึกษาเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทย-จีน

IGE 108 ภาวะผูนำกับการจัดการ  3(3/3-0-0)

 (Leadership and Management)  

Prerequisite: None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณ

าการ  กระบวนการทางการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทาง

ดานการทำงานรวมกับผูอ่ืน   

CN 4983 การประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai and Chinese Business Management) 

Prerequisite: CN 3563

 ประวัติการประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน วัฒนธรรมทางการคาของ

จีน วิธีการลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบจีน   หลักเกณฑและขอควรระวังใน

การติดตอธุรกิจกับชาวจีน การเตรียมตัวเปนผูสงออกไปยังประเทศจีน ศึกษา

วิเคราะหลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑลของจีน

ICE 001 หลักการแปล: ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน,   3(3/3-0-0)      

 ภาษาจีน- ภาษาอังกฤษ                                              

 (Principles of Translation: English-Chinese, 

 Chinese-English)

Prerequisite: EG2213 และ CN2323

                ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีในการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

แปล และแนวทางแกไข ฝกแปลภาษาระดับประโยค และยอหนาท่ีมีเน้ือหาไม

ซับซอน

ICE 002  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา         3(3/3-0-0)                                                              

 (Pre- Cooperative Education)

Prerequisite:  ศึกษารายวิชาในหลักสูตรโดยมีหนวยกิตท่ีไดไมต่ำกวา 120 หนวยกิต    

 ความพรอมในการทำงานรวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและ

ทักษะการส่ือสาร ความรูพ้ืนฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ วัฒนธรรมองคกร หลักการบริหารจัดการ และระบบประกัน

คุณภาพองคกร 

ICE 003  สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education)

Prerequisite:  ICE 002 และเกรดเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00

 การปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนในสถานประกอบ 

การอยางเปนระบบ นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการน้ัน ๆ 

โดยตองปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบการเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถาน

ประกอบการ มีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือไมต่ำกวา 

16 สัปดาห และไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง

IGE 101 มนุษยกับสังคม   3(3/3-0-0)

 (Man and Society)

Prerequisite: None

 ลักษณะเฉพาะ โครงสราง องคประกอบ และกระบวนการทาง

สังคม การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาการในสังคมอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และปจจัยอ่ืน ๆ การวิเคราะหและการ

ศึกษาเน้ือหาดานตาง ๆ ของปญหาในสังคมไทยและสังคมโลก

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Aesthetics for Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and wisdom)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น

คุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ

การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด

ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ

สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจาลอง 

บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE 2212 ภาวะผูนากับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะของผูนาและภาวะความเปนผูนา การพัฒนาและบูรณ

าการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะ

ทางดานการทางานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระ

ทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ

สรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม

 (Holistic Health Care)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ การนาความรู และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง

สุขภาพแบบองครวม

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)

สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคาศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจาวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (ASEAN Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลก

ระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ

มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื้นฐานความ

รูทางธุรกิจ ที่สามารถนาไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ

เพื่อใชในการดาเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดย

การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2 (2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสาคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สาเร็จในการเรียน เตรียมพรอมท่ีจะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ท่ีดีตอการเรียน การต้ังเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอาน 

การเตรียมตัวสอบ การทาขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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IGE 117 จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต  3(3/3-0-0)

 (Psychology for Living)   

Prerequisite:  None

 ศาสตรเก่ียวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน 

ความเขาใจผูอ่ืน การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการดำรงชีวิต 

เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา 

และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

MY 1003 ภาษาพมาเบ้ืองตน                         3(3/3-0-0) 

 (Elementary Burmese)        

Prerequisite : None   

 การอานและเขียนตัวอักษรพมา ระบบไวยากรณและรูปประโยคพ้ืน

ฐาน การฟง การพูดภาษาพมาท่ีใชในชีวิตประจำวัน

IGE 110 ภาษาไทยกับการส่ือสาร  3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication) 

Prerequisite: None

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  พูด  การอานและการ

เขียน  การฟงและการอานจับใจความ  การพูดในท่ีประชุม  การเขียนรูปแบบ

ตาง ๆ  การใชภาษาส่ือมวลชน  การอานส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  เพ่ือเปนเคร่ือง

มือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  การ

รูเทาทันความเปล่ียนแปลงทางภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ท้ังฐานะผูรับสาร

และผูสงสาร

IGE 112 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2/2-1/2-0)

 (Information Technology) 

Prerequisite:  None

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกต

ในการสืบคนขอมูล การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือ

ขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพ่ือการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม

ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

IGE 104 มนุษยกับส่ิงแวดลอม   3(3/3-0-0)

 (Man and Environment)  

Prerequisite: None

 ตนกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย ส่ิงแวดลอมและสมดุลย

ทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมของมนุษย การเจริญเติบโตของสังคมและประชากร

มนุษย ผลตาง ๆ ท่ีมนุษยมีตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ วิธีตาง ๆ ในการแก

ปญหาดังกลาวเชนการจัดการและการอนุรักษส่ิงแวดลอม

IGE 105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication I)        

Prerequisite:  None

 การใชทักษะภาษาท้ังส่ีดาน คือการฟง การพูด การอานและการ

เขียน  โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน การอานเพ่ือความเขาใจ การ

เขียนบันทึกอยางงาย เพ่ือการส่ือสาร

IGE 106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3(2/2-1/2-0)

 (English for Communication II)        

Prerequisite:  IGE 105

 ทักษะการใชศัพท สำนวน  การฟง การสนทนาเก่ียวกับหัวขอในชีวิต

ประจำวันในเร่ืองตาง ๆ การอานเพ่ือความเขาใจ  การเขียนท่ีไมสลับซับซอน

ระดับยอหนา 

IGE 107 วัฒนธรรมไทย-จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai – Chinese Culture)   

Prerequisite: None

 พัฒนาการและการคล่ีคลายขยายตัวของวัฒนธรรมไทยต้ังแตอดีตสู

ปจจุบัน   มิติทางวัฒนธรรม  วิถีการดำเนินชีวิตและรากฐานของสังคมไทย   

หลักปรัชญาและจริยธรรมของสำนักขงจ่ือ  เหลาจ่ือและมอจ่ือ  หลักศาสนาและ

ลัทธิความเช่ือของพุทธศาสนานิกายมหายาน  ความเช่ือในเทพตาง ๆ  ความ

สัมพันธในครอบครัว  ความสัมพันธในวงศตระกูล  องคกรทางสังคม  ความรู

เก่ียวกับศิลปะ วรรณคดี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศึกษาเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมไทย-จีน

IGE 108 ภาวะผูนำกับการจัดการ  3(3/3-0-0)

 (Leadership and Management)  

Prerequisite: None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณ

าการ  กระบวนการทางการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทาง

ดานการทำงานรวมกับผูอ่ืน   

CN 4983 การประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน   3(3/3-0-0)

 (Thai and Chinese Business Management) 

Prerequisite: CN 3563

 ประวัติการประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน วัฒนธรรมทางการคาของ

จีน วิธีการลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบจีน   หลักเกณฑและขอควรระวังใน

การติดตอธุรกิจกับชาวจีน การเตรียมตัวเปนผูสงออกไปยังประเทศจีน ศึกษา

วิเคราะหลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑลของจีน

ICE 001 หลักการแปล: ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน,   3(3/3-0-0)      

 ภาษาจีน- ภาษาอังกฤษ                                              

 (Principles of Translation: English-Chinese, 

 Chinese-English)

Prerequisite: EG2213 และ CN2323

                ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีในการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

แปล และแนวทางแกไข ฝกแปลภาษาระดับประโยค และยอหนาท่ีมีเน้ือหาไม

ซับซอน

ICE 002  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา         3(3/3-0-0)                                                              

 (Pre- Cooperative Education)

Prerequisite:  ศึกษารายวิชาในหลักสูตรโดยมีหนวยกิตท่ีไดไมต่ำกวา 120 หนวยกิต    

 ความพรอมในการทำงานรวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและ

ทักษะการส่ือสาร ความรูพ้ืนฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ วัฒนธรรมองคกร หลักการบริหารจัดการ และระบบประกัน

คุณภาพองคกร 

ICE 003  สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education)

Prerequisite:  ICE 002 และเกรดเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00

 การปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนในสถานประกอบ 

การอยางเปนระบบ นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการน้ัน ๆ 

โดยตองปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบการเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถาน

ประกอบการ มีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือไมต่ำกวา 

16 สัปดาห และไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง

IGE 101 มนุษยกับสังคม   3(3/3-0-0)

 (Man and Society)

Prerequisite: None

 ลักษณะเฉพาะ โครงสราง องคประกอบ และกระบวนการทาง

สังคม การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาการในสังคมอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และปจจัยอ่ืน ๆ การวิเคราะหและการ

ศึกษาเน้ือหาดานตาง ๆ ของปญหาในสังคมไทยและสังคมโลก

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Aesthetics for Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and wisdom)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น

คุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ

การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด

ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการ

สรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจาลอง 

บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE 2212 ภาวะผูนากับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะของผูนาและภาวะความเปนผูนา การพัฒนาและบูรณ

าการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะ

ทางดานการทางานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระ

ทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ

สรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม

 (Holistic Health Care)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ การนาความรู และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสราง

สุขภาพแบบองครวม

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)

สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคาศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจาวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (ASEAN Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลก

ระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความ

มั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน : ไมมี (ไมเปดสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจ พื้นฐานความ

รูทางธุรกิจ ที่สามารถนาไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจ

เพื่อใชในการดาเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดย

การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2 (2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความสาคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สาเร็จในการเรียน เตรียมพรอมท่ีจะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ท่ีดีตอการเรียน การต้ังเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอาน 
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