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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

- น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. จิรชัย หมื่นฤทธิ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

- บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. สุธิดา สุนทรวิภาต
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยนอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค โทร. 0-2312-6300-79 ตอ 1178, 1431, 1176

หลักสูหลั
ตรศิกสูลตปศาสตรบั
รศิลปศาสตรบั
ณฑิต ณสาขาวิ
ฑิต สาขาวิ
ชาภาษาและวั
ชาภาษาอัฒงนธรรมจี
กฤษ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
::
ศิBachelor
ลปศาสตรบั
ฑิต (English)
(ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ofณArts
ศศ.บ.
(ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
::
B.
A. (English)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
: กสูตB.A.
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลั
ร (Chinese Language and Culture)
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาหลัและวั
ตถุลปปศาสตรบั
ระสงคขณองหลั
กสูตชราภาษาอังกฤษ มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
กสูตรศิ
ฑิต สาขาวิ
ปรัมีชทญาของหลั
กสูตร
เปนอยางดี
กั ษะทางดานภาษาศาสตร
วรรณคดีภาษาอังกฤษ และการแปล มีความเขาใจในวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย สามารถ

บัณฑิเ ขตาผูกัมบีคการทำงานและการศึ
วามรูความสามารถในการใช
่อการสื
ประยุกตผลิ
ใชคตวามรู
กษาตอไดภอาษาจี
ยางมีนปเพืระสิ
ทธิภ่อาพสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูมีความเขาใจ
ในปรัชญาความสำคั
และวัฒนธรรมจี
นที่ปกรากฏอยู
ญของหลั
สูตร ในภาษาจีน อีกทั้งเปนผูตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน
วัหลัตกถุสูปตระสงค
ของหลัณกฑิสูตตสาขาวิ
ร ชาภาษาอังกฤษ เปนสาขาวิชาที่จำเปนตอการสรางองคความรูและบุคลากร
รศิลปศาสตรบั
Patt4494มสามารถในการใช
ภาษาจีานใจในศาสตร
สื่อความหมายได
ถูกตองงและเหมาะสม
ทางวิชาการทีม่ คี วามสามารถและความเข
ของภาษาอั
กฤษ และศาสตรทัอ้งน่ื ดๆานการฟ
ทีเ่ กีย่ วขง อการพู
ง ด
การอวัานตถุและการเขี
ประสงคยขนองหลักสูตร
2.1. เพื
ชญาและทั
และวักษะทางภาษาอั
ฒนธรรมจีนทีง่ปกฤษทั
รากฏอยู
เพื่อ่อให
ผลิบตัณบัฑิณตฑิเขตาทีใจปรั
่มีความรู
ง้ ดาในนภาษาจี
การฟง นการพูด การอาน การเขียนรวมถึงดานภาษาศาสตร
3.วรรณคดี
เพื่อใหภบาษาอั
ัณฑิตงสามารถประยุ
กตนำความรู
ความเข
าใจทางภาษาและวั
นธรรมจีนไปใช
นการประกอบอาชี
พและ ทัง้ ใน
กฤษ และการแปล
คิดวิเคราะห
และประยุ
กตใชความรูฒใ นสถานการณ
ตา ใงๆ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
การศึกษาในระดับกสูษาต
งขึ้นอในระดับสูง
การทำงานและการศึ
ุณ2.คาเพืของภาษาและวั
่อผลิตบัณฑิตทีฒ่มนธรรมจี
ีความเขานใจแนวคิด ปรัชญาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อนำไปปรับใชในการดำรงชีวิตใน
5.สังคมและการประกอบอาชี
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึ
พ กในการใหบริการแกสังคม รับใชสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ใฝหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีจิตสาธารณะ สำนึก
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษา และนำความรูด า นภาษาอังกฤษไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
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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
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
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
EG 2033
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
3(3/3-0-0)
EG 2043
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
3(3/3-0-0)
EG 2053
การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา
3(3/3-0-0)
EG 2163
การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
EG 2183
การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2/2-1/2-0)
EG 2193
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2/2-1/2-0)
EG 2303
วรรณกรรมนานาชาติ
3(3/3-0-0)
EG 2403
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1
3(3/3-0-0)
EG 2503
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2
3(3/3-0-0)
EG 3063
การเขียนรายงานเชิงวิจัย
3(3/3-0-0)
EG 3193
การพูดในที่ประชุมชน
3(2/2-1/2-0)
EG 3203
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3/3-0-0)
EG 3243
การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3/3-0-0)
EG 3263
การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
EG 3303
วรรณคดีวิจารณ
3(3/3-0-0)
EG 3503
วาทกรรมวิเคราะห
3(3/3-0-0)
EG 3603
นานาภาษาอังกฤษโลก
3(3/3-0-0)
EG 4233
วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน
3(3/3-0-0)
EG 4873
การแปลเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเอกเลือก จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
EG 3563
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
EG 3723
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
3(3/3-0-0)
EG 3743
การสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผล
3(3/3-0-0)
EG 3803
EG 3873
EG 4243

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและภัตตาคาร
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
การศึกษาวรรณกรรมดัดแปลงเปนภาพยนตร

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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หนวยกิต
15 หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
57 หนวยกิต
EG 1003
EG 2033
EG 1003
EG 2053
EG 1083
EG 2183
EG 2203
EG 1143
EG 2403
EG 2163
EG 2193
EG 2203
EG 2703
EG 3243
EG 2203
EG 2503
EG 2503
EG 2203
EG 3263
24 หนวยกิต
GE 1063
GE 1063
ศึกษารายวิชาแกนมาแลว
ไมต่ำกวา 15 หนวยกิต
GE 1063
EG 2403
EG 3303

-
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รหัสวิชา
EG 4323
EG 4333
EG 4353

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจและการสื่อสารยุคดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน
และทรัพยากรมนุษย
EG 4613
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
EG 4703
ภาษาศาสตรสังคม
EG 4853
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2.4 วิชาฝกประสบการณ
EG 4006
สหกิจศึกษา

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
GE 1063
GE 1063
GE 1063
-

GE 1063
EG 2503
GE 1063
6 หนวยกิต
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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แผนการศึ
แผนการศึ
กษาสาขาภาษาและวั
กษาสาขาวิชาภาษาอั
ฒนธรรมจี
งกฤษ น

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
GE 1053
GE 1092
GE 1122
GE 1142
GE xxxx
GE xxxx
EG 1083

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
2(2/2-0-0)
วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
2(2/2-0-0)
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
รวม 19 หนวยกิต 21ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

GE1053
-

-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1063
GE 1082
GE 1102
GE 1112
GE 1172
GE xxxx
EG 1003
EG 1143

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
x(xxxxxx)
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3/3-0-0)
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 21ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

EG 2033
EG 2053
EG 2183
EG 2203
EG 2403
GE xxxx
XX xxxx

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
3(3/3-0-0)
การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา
3(3/3-0-0)
การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2/2-1/2-0)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี
3(3/3-0-0)
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 1
3(3/3-0-0)
วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
1(xxxxxx)
วิชาเลือกเสรี
3(xxxxxx)
รวม 19 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

EG 2043
EG 2163
EG 2193
EG 2303
EG 2503
EG 2703

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
3(3/3-0-0)
การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2/2-1/2-0)
วรรณกรรมนานาชาติ
3(3/3-0-0)
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 2
3(3/3-0-0)
หลักการแปลเบื้องตน
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre
EG 1003
EG 1003
EG 1083
EG 1143

Pre
EG 2033
EG 2053
EG 2183
EG 2203
EG 2403
-

Co

-

-

Co
-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

EG 3063
EG 3193
EG 3203
EG 3243
EG xxxx
EG xxxx
XX xxxx

การเขียนรายงานเชิงวิจัย
3(3/3-0-0)
การพูดในที่ประชุมชน
3(2/2-1/2-0)
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3/3-0-0)
การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 1
3(xxxxxxx)
วิชาเอกเลือก 2
3(xxxxxxx)
วิชาเลือกเสรี
3(xxxxxxx)
รวม 21 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre
EG 2163
EG 2193
EG 2203
EG 2703
-

Co
-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

EG 3263
EG 3303
EG 3503
EG 3603
EG xxxx
EG xxxx

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
วรรณคดีวิจารณ
3(3/3-0-0)
วาทกรรมวิเคราะห
3(3/3-0-0)
นานาภาษาอังกฤษโลก
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3
3(xxxxxxx)
วิชาเอกเลือก 4
3(xxxxxxx)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre
EG 3243
EG 2203
EG 2503
EG 2503
-

Co
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 4233
EG 4873
EG xxxx
EG xxxx
EG xxxx
EG xxxx

วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน
3(3/3-0-0)
EG 2203
การแปลเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
EG 3263
วิชาเอกเลือก 5
3(xxxxxxxx)
วิชาเอกเลือก 6
3(xxxxxxxx)
วิชาเอกเลือก 7
3(xxxxxxxx)
วิชาเอกเลือก 8
3(xxxxxxxx)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 4006

สหกิจศึกษา

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
หนวยกิต

6(0-0-6/40)

Pre

Pre

ศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
มาแลวไมต่ำกวา
45หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห

Co
-

Co
-
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หลักสูหลั
ตรศิกสูลตปศาสตรบั
รศิลปศาสตรบั
ณฑิต ณสาขาวิ
ฑิต สาขาวิ
ชาภาษาและวั
ชาการทอฒงเที
นธรรมจี
่ยว น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
B. A. (Tourism)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตดานการทองเทีย่ วทีม่ คี วามรู คุณธรรม ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทยและทักษะในวิชาชีพทีท่ นั
สมัย พรอมทัง้ สนับสนุนการผลิตกำลังคนเพือ่ สงเสริมอุตสาหกรรมทองเทีย่ วไทยและภูมภิ าคอาเซียน

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว เปนสาขาวิชาที่จำเปนตอการสรางองคความรูและบุคลากร
ทางวิชาการทีม่ คี วามสามารถและความเขาใจในศาสตรของการทองเทีย่ ว และศาสตรอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

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
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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
TR 3443
TR 3453

รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
การจัดการงานแสดงสินคา
3(3/3-0-0)
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
KR 5303
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
KR 5313
ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการ
KR 5323
ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
KR 5333
ภาษาเกาหลีเพื่อการติดตอธุรกิจ
การทองเที่ยว
KR 5343
ภาษาเกาหลีเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว
- กลุมวิชาภาษาบาฮาซา
BS 5003
ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน
BS 5013
ภาษาบาฮาซาสำหรับงานบริการ
BS 5023
ภาษาบาฮาซาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
BS 5033
ภาษาบาฮาซาเพื่อการติดตอธุรกิจ
การทองเที่ยว
BS 5043
ภาษาบาฮาซาเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว
- กลุมวิชาภาษาเวียดนาม
VB 5003
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
VB 5013
ภาษาเวียดนามสำหรับงานบริการ
VB 5023
ภาษาเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
VB 5033
ภาษาเวียดนามเพื่อการติดตอธุรกิจ
การทองเที่ยว
VB 5043
ภาษาเวียดนามเพื่อมัคคุเทศก
และผูนำเที่ยว
- กลุมวิชาภาษาพมา
MY 5003
ภาษาพมาในชีวิตประจำวัน
MY 5013
ภาษาพมาสำหรับงานบริการ
MY 5023
ภาษาพมาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
MY 5033
ภาษาพมาเพื่อการติดตอธุรกิจ
การทองเที่ยว
MY 5043
ภาษาพมาเพื่อมัคคุเทศกและผูนำเที่ยว
- กลุมวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาตางชาติ )
TC 1013
การฟงภาษาไทย 1
TC 1023
การพูดภาษาไทย 1
TC 1033
การอานภาษาไทย 1
TC 1043
การเขียนภาษาไทย 1
TC 4103
ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

15

Prerequisite Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

-

-
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3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
รายวิชา
TR 4206
สหกิจศึกษา

ไมนอยกวา
หนวยกิต
6 (0-0-6/40)

6 หนวยกิต
Prerequisite
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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แผนการศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
GE 1053
GE 1172
GE 1082
GE 1092
GE 1112
TR 2103

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง / สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1063
GE 1102
GE 1122
GE 1142
TR 2313

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
3(3/3-0-0)
การตอนรับในงานบริการ
จิตวิทยาในการบริการและ
3(3/3-0-0)
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (1)
2(2/2-0-0)
รวม 20 หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห

PC 2143
TR 2333
GE ……

หนวยกิต

GE 1053
-

-

-

-

-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ(1)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(3/3-0-0)
เพื่อการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
ทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทน 3(3/3-0-0)
การทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (2)
2(2/2-0-0)
วิชาเลือก (3)
2(2/2-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6003
TR 2343
TR 2353
TR 2363
GE ……
GE ……

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

Co

-

-

GE 1063

-

-

-

-

-

-

-

Pre

Co

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
GE 1063
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ 3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทองเที่ยว 3(2/2-1/2-0)
การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
วิชาเลือก (4)
1-2(……….)
วิชาเอกเลือก (1)
3(2/2-1/2-0)
รวม 19-20 หนวยกิต 19-21 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6013
TR 2373
TR 2383
TR 2393
GE ……
TR ……

หนวยกิต

Pre

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (3)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
3(3/3-0-0)
การขนสงและโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
เพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
การตลาดเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การจัดการงานมัคคุเทศก
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก (2)
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก (3)
3(2/2-1/2-0)
รวม 21 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6023
TR 3303
TR 3313
TR 3323
TR ……
TR ……

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

GE 1063
-

-

-

-

-

-

Pre

Co

-

-

GE 1063

-

-

-

-

-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเที่ยว
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3/3-0-0)
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

EG 6033
TR 3163
TR 3333
TR ……
...……
………

หนวยกิต
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (5)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก
3(3/3-0-0)
GE 1063
สัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
และการบริการ
นวัตกรรมการบริการ
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การวิจัยสำหรับการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก (5)
3(2/2-1/2-0)
รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6043
TR 4303
TR 4313
TR 4323
TR …….

รหัสวิชา

รายวิชา

TR 4206

สหกิจศึกษา

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
หนวยกิต

Pre

Pre

Co
-

Co

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

-
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หลักสูตหลั
รศิกลสูปศาสตรบั
ตรศิลปศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิ
ณฑิต สาขาวิ
ชาภาษาและวั
ชาการโรงแรม
ฒนธรรมจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hotel)
B. A. (Hotel)

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู ความเขาใจในศาสตรและศิลป ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการโรงแรม ทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั อิ ยางลึกซึง้ ทีก่ วางขวางบนพืน้ ฐานการมีเหตุและผล ตลอดจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม มีจติ สานึกในการใหบริการแก
สังคมในฐานะทีเ่ ปนตัวกลางในการสือ่ สารเพือ่ ความเขาใจอันดีงามระหวางเพือ่ นมนุษยดว ยกัน รวมทัง้ มีความสมบูรณทง้ั
รางกาย จิตใจ และสติปญ
 ญาทีส่ ามารถประกอบสัมมาอาชีพและเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ใหเปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการโรงแรม อยางเปนระบบและทันสมัยตอ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีที่เปนสหวิทยาการสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีความ
เปนมืออาชีพทางดานโรงแรม ใชเหตุผลและวิจารณญาณในการแกไขปญหาอยางเหมาะสมเมือ่ ตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถประยุกตใชความรูว เิ คราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมทัง้ หาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหา ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานใหเกิดประสิทธิผล
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นทามกลางความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศได รวมทั้งสามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและสามารถนำไปใชในการวิเคราะหขอมูล
เพือ่ การวางแผนและการจัดการโรงแรมอยางมีประสิทธิภาพ

21

22

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

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
HI 3633
HI 3643
HI 3653
HI 3673
HI 4333
HI 4353

รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
การประกอบอาหารจีน
3(2/2-1/2-0)
การจัดการธุรกิจรานกาแฟ
3(2/2-1/2-0)
การเปนเจาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(3/3-0-0)
เบเกอรี่
3(2/2-1/2-0)
การออกแบบอาหาร
3(2/2-1/2-0)
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
TC 1013
การฟงภาษาไทย 1
TC 1023
การพูดภาษาไทย 1
TC 1033
การอานภาษาไทย 1
TC 1043
การเขียนภาษาไทย 1
TC 4103
ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
รายวิชา
TR 4396
สหกิจศึกษา

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
หนวยกิต
6 (0-0-6/40)
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Prerequisite Co-requisite
-

ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
Prerequisite
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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แผนการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
GE 1053
GE 1172
GE 1082
GE 1092
GE 1112
HI 2303

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3(3/3-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1063
GE 1102
GE 1122
GE 1142
HI 2313

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
การพัฒนาบุคลิกภาพและ
3(3/3-0-0)
ศิลปะการตอนรับในงานบริการ
จิตวิทยาการบริการและการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ขามวัฒนธรรม
การดำเนินงานและบริการอาหาร
3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดื่ม
วิชาเลือก (1)
2(2/2-0-0)
รวม 20 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

PC 2143
HI 2153
GE…..…..

หนวยกิต

GE 1053
-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (1)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(3/3-0-0)
เพื่อการทองเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(2/2-1/2-0)
การจัดการที่พักแรม
3(3/3-0-0)
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (2)
2(2/2-0-0)
วิชาเลือก (3)
2(2/2-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6003
HI 2353
HI 2343
HI 3273
GE…..…..
GE…..…..

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(3/3-0-0)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
3(3/3-0-0)
สำหรับโรงแรม
การดำเนินงานและการจัดการครัว
3(2/2-1/2-0)
การดำเนินงานและการจัดการงาน
3(2/2-1/2-0)
บริการสวนหนา
วิชาเลือก (4)
2(2/2-0-0)
วิชาเอกเลือก (1)
3(2/2-1/2-0)
รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 6113
HI 2373
HI2173
HI 3293
GE…..…..
HI…..…..

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

GE 1063

-

-

-

Pre

Co

-

-

GE 1063
-

-

-

-

-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (3)
การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3(2/2-1/2-0)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
สำหรับธุรกิจโรงแรม
การดำเนินงานและการจัดการงานแมบาน 3(2/2-1/2-0)
การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก (2)
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก (3)
3(2/2-1/2-0)
รวม .... หนวยกิต .... ชั่วโมง/สัปดาห

HI 3573
HI 3383
HI 3373
HI 3393
HI…..…..
HI…..…..

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

Pre

Co

-

-

-

-

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (4)
การจัดการภัตตาคาร
3(2/2-1/2-0)
การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)
สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก (4)
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก (5)
3(2/2-1/2-0)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

HI 3583
HI 3283
HI 4273
HI…..…..
HI…..…..
…………..

หนวยกิต
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

XX 5xxx

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3(3/3-0-0)
เพื่องานอาชีพ (5)
การโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
เพื่อการโรงแรม
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจในโรงแรม
3(3/3-0-0)
นวัตกรรมเพื่อการขนสงในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการ
การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2/2-1/2-0)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

HI 4493
HI 4253
HI 4213
HI 4473
……….

รหัสวิชา

รายวิชา

TR 4396

สหกิจศึกษา

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
หนวยกิต

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

Pre

Co

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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หลักสูตหลัรศิกลสูปศาสตรบั
ตรศิลปศาสตรบั
ณฑิต ณ
สาขาวิ
ฑิต สาขาวิ
ชาการสื
ชาภาษาและวั
่อสารภาษาไทยเป
ฒนธรรมจี
นภาษาที
น ่สอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

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

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

การสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง เปนการเรียนภาษาไทยทัง้ ดานหลักการใชภาษา การใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
และวัฒนธรรมไทย เพือ่ ใหชาวตางชาติไดใชภาษาไทยสือ่ สารขามวัฒนธรรมได

ความสำคัญของหลักสูตร

เปนหลักสูตรทีท่ ำใหผเู รียนสามารถสือ่ สารภาษาไทยในฐานะเปนภาษาทีส่ องไดอยางถูกตองชัดเจนตามบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ทัง้ ยังสามารถบูรณาการความรูภ าษาไทยไปใชรว มกับศาสตรอน่ื ได และมีความรูจ ริงในภาษาไทย
สามารถสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ องบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูภาษาไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยในฐานะเปนภาษาที่
สองไดอยางชัดเจนถูกตอง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตใชความรูภาษาไทยในสถานการณตาง ๆ และใชในการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เขาใจและมีความคิดเชิงบวกตอภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถเปนผูถายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยตอไปไดอยางถูกตอง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษาไทยในฐานะเปนภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารในชีวิต สังคม
และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทย
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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)
-

34

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
รหัสวิชา
TC 3083
TC 3093
TC 3103
TC 3133
TC 3153
TC 3163
TC 3273
TC 4053
TC 4073
TC 4103
TC 4123
TC 4163
TC 4152
TC 4021

รายวิชา
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนวนไทย
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
การเขียนรายงานทางวิชาการ
ภาษาไทยเพื่องานเลขานุการ
มารยาทไทย
วรรณกรรมอาเซียน
การสอนภาษาไทย
ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย
ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย
การสื่อสารภาษาไทยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาอิสระ

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite Co-requisite
-

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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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 เปดสอนใหเฉพาะนักศึกษาชาวไทยทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทานัน้
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)
-

หมายเหตุ : กำหนดใหรายวิชาทั้งหมดเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาทุกหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ

36

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1053
TC 1013
TC 1023
TC 1033
TC 1043
…………

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
การฟงภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
การพูดภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
การอานภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
การเขียนภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1063
TC 1093
TC 1063
TC 1073
TC 1083
…………

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
การฟงภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
การพูดภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
การอานภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
การเขียนภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

GE 1053
TC 1013
TC 1023
TC 1033
TC 1043
-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
TC 2103
TC 2033
TC 2113
TC 3123
TC……

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาศาสตรภาษาไทย
3(3/3-0-0)
หลักภาษาไทย
3(3/3-0-0)
การอานวิเคราะห
3(3/3-0-0)
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE……
GE 1172
EG 5173
TC 2053
TC 3023
TC 3043
TC……..

หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก
1(0-1/2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3/3-0-0)
ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การกลาวสุนทรพจน
3(3/3-0-0)
การเขียนสำหรับการสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)
วิชาเลือกเสรี
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

GE 1063
-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1122
GE 1082
GE……..
TC 3033
TC 3073
TC 3143
TC……..

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก
2(2/2-0-0)
การอานหนังสือพิมพภาษาไทย
3(3/3-0-0)
การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง
3(3/3-0-0)
การแปล
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1112
GE 1142
GE……..
EG 5183

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
จีนศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
คติชนวิทยา
วรรณกรรมปจจุบัน
สัมมนาการใชภาษาและวัฒนธรรมไทย
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
-

-

-

TC 4013
TC 4023
TC 4063
TC……..

รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง / สัปดาห

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE 1102
GE 1092
GE……..
TC 4033
TC 4043
TC……..
TC……..

ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาเลือก
2(2/2-0-0)
รอยกรองไทย
3(3/3-0-0)
วรรณคดีเอกของไทย
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา

รายวิชา

TC 4016

ฝกงาน

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
หนวยกิต

6(0-0-6/18)
รวม 6 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

-

-
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หลักสูตรศิลหลั
ปศาสตรบั
กสูตรศิลณปศาสตรบั
ฑิต สาขาวิ
ณฑิชตาภาษาอั
สาขาวิงชกฤษ
าภาษาและวั
- ภาษาจีฒนนธรรมจี
(หลักสูตนรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (English - Chinese)
B. A. (English - Chinese)

ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตผูม คี วามรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนผูม คี วามรอบรูท างวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ตระหนักและซาบซึง้ ในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรม เปนผูม คี ณ
ุ ธรรม
และมีจติ สำนึกรับใชสงั คม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการใชทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับสถานการณ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการประกอบอาชีพและประยุกตใชใน
การดำรงชีพในสังคมปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและการใหบริการแกสังคม
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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
2.1 Humanities
รหัสวิชา
รายวิชา
IGE 102
World View and Ways of Life
IGE 107
Thai – Chinese Culture
IGE 117
Psychology for Living
2.2 Social Sciences
IGE 101
Man and Society
IGE 108
Leadership and Management
2.3 Sciences snd Mathematics
IGE 104
Man and Environment
IGE 112
Information Technology
2.4 Languages
IGE 105
English for Communication 1
IGE 106
English for Communication 2
IGE 110
Thai Language and Communication

30 Credits minimum
9 Credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
6 Credits
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
6 Credits
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
9 Credits
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

3. Professional Education Courses
ICE 001
Principles of Translation:
English-Chinese, Chinese-English
ICE 002
Pre- Cooperative Education
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ICE 003

Cooperative Education

EG 1073
EG 2023

English Grammar
Asian Folk Tales

Prerequisite Co-requisite
-

-

-

-

IGE 105
-

-

Credits minimum
3(3/3-0-0)
EG 2213 & CN 2323

-

3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาในหลักสูตร
โดยมีหนวยกิตที่ไดไมต่ำกวา
120 หนวยกิต
6(0-0-6/40)
ICE 002
และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
-
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รหัสวิชา
EG 2063
EG 2133
EG 2143
EG 2163
EG 2173
EG 2213
EG 2663
EG 2673
EG 3123
EG 3133
EG 3153
EG 3163
EG 3173
EG 3403
EG 3873
CN 1113
CN 1123
CN 1213
CN 2113
CN 2123
CN 2213
CN 2223
CN 2313
CN 2323
CN 2613
CN 3253
CN 3343
CN 3413
CN 3423
CN 3533
CN 3563
CN 4983

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

**นักศึกษาทีม่ พี น้ื ฐานความรูภ าษาจีนสามารถแสดงผลสอบ HSK และจะไดรบั การยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาว ทัง้ นี้
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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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)
-
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Study Plan

Summer

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

IGE 004
IGE 005

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

Pre

Co

-

-

Pre

Co

-

-

Pre

Co

First Year / First Semester
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

IGE 102
IGE 105
IGE 110
CN 1113
CN 1213
EG 2133

World View and Ways of Life
3(3/3-0-0)
English for Communication 1
3(2/2-1/2-0)
Thai Language and Communication 3(3/3-0-0)
Chinese 1
3(3/3-0-0)
Chinese Listening - Speaking
3(3/3-0-0)
Conversational English
3(2/2-1/2-0)
รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

First Year / Second Semester
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

IGE 106
IGE 112
CN 1123
CN 2213
CN 2313
EG 1073
EG 2023

English for Communication 2
3(2/2-1/2-0)
Information Technology
3(2/2-1/2-0)
Chinese 2
3(3/3-0-0)
Chinese Conversation 1
3(3/3-0-0)
Chinese Reading 1
3(3/3-0-0)
English Grammar
3(3/3-0-0)
Asian Folk Tales
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

First Year / Summer

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

EG 2173
EG 2143

English Phonetics and Phonology 3(3/3-0-0)
Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0)
รวม 6 หนวนกิต 7 ชั่วโมง/สัปดาห

IGE 105
CN 1113
CN 1213
CN 1113
-

Pre
IGE 106
EG 2133

-

Co
-
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Second Year / First Semester
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

Pre

IGE 107
CN 2113
CN 2223
CN 2323
EG 2063
EG 2213
EG 2663

Thai – Chinese Culture
3(3/3-0-0)
Chinese 3
3(3/3-0-0)
CN 1123
Chinese Conversation 2
3(3/3-0-0)
CN 2213
Chinese Reading 2
3(3/3-0-0)
CN 2313
Basic Writing in English
3(3/3-0-0) EG 1033, EG 1073
Reading Strategies in English
3(3/3-0-0)
IGE 106
Business English 1
3(3/3-0-0)
IGE 106
รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

Co
-

Second Year / Second Semester
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

IGE 101
CN 2123
CN 2613
CN 3563
EG 2163
EG 2673
EG 3153

Man and Society
3(3/3-0-0)
Chinese 4
3(3/3-0-0)
Chinese Grammar
3(3/3-0-0)
Overseas Chinese in ASEAN
3(3/3-0-0)
English Essay Writing
3(3/3-0-0)
Business English 2
3(3/3-0-0)
Critical Reading in English
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

Second Year / Summer

รหัสวิชา

รายวิชา

CN 3413
EG 3123

Chinese Writing 1
3(3/3-0-0 )
Advanced Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)
in English
Psychology for Living
3(3/3-0-0)
รวม 9 หนวนกิต 10 ชั่วโมง/สัปดาห

IGE 117

หนวยกิต

Pre
CN 2113
CN 1123
CN 2323
EG 2063
EG 2663
EG 2213

Pre
CN 1123
EG 2143
-

Co
-

Co
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

**Third Year / First Semester (Study Aboad)

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 3133

Academic Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)
in English
Advanced Essay Writing in English 3(3/3-0-0)
Classical Mythology and the Bible 3(3/3-0-0)
Intercultural Communication
3(3/3-0-0)
Free Elective (1)
3(3/3-0-0)
รวม 15 หนวยกิต 16 ชั่วโมง/สัปดาห

EG 3163
EG 3403
EG 3873
………

หนวยกิต

Pre
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Co

EG 3123

-

EG 2163
EG 2213
EG 3153
-

-

**Third Year / Second Semester (Study Aboad)
รหัสวิชา

รายวิชา

CN 3253
CN 3343
CN 3423
CN 3533
CN 4983

Chinese Business Conversation
3(3/3-0-0)
Chinese Business News Reading
3(3/3-0-0)
Chinese Writing 2
3(3/3-0-0)
Chinese Arts and Culture
3(3/3-0-0)
Thai and Chinese Business
3(3/3-0-0)
Management
Free Elective (2)
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

………..

หนวยกิต

Pre
CN 2223
CN 2323
CN 3413
EG 3153
CN 2323
-

Co
-

**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

ICE 001

Principles of Translation :
English-Chinese, Chinese-English
Pre- Cooperative Education

ICE 002
IGE 104
IGE 108
EG 3173

หนวยกิต

Pre

Co

3(3/3-0-0) EG 2213 & CN 2323

-

3(3/3-0-0)

-

Man and Environment
3(3/3-0-0)
Leadership and Management
3(3/3-0-0)
Report Writing in English
3(3/3-0-0)
รวม 15 หนวยกิต 15 ชั่วโมง/สัปดาห

ศึกษารายวิชาในหลักสูตร
โดยมีหนวยกิตทีไ่ ด
ไมตำ่ กวา 120 หนวยกิต

EG 3163

-

Fourth Year / Second Semester
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

ICE 003

Cooperative Education

Pre
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คณาจารยคณะศิลปศาสตร
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
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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
สาขาวิชาการทองเที่ยว
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

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

11. Mr. Weijie Xu
• ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรนานาชาติ
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
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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 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 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 ภาษาบาฮาซาเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Bahasa for Tourism Industry)
Prerequisite : None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว
รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ
ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา

BS 5023 ภาษาบาฮาซาเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 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 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

BS 5043 ภาษาบาฮาซาเพือ่ มัคคุเทศกและผูน ำเทีย่ ว 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
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CN 5003 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Chinese for Daily life)
Prerequisite :None
ศึกษาวิธีการออกเสียงในระบบพินอิน พยัญชนะ สระ
วรรณยุกตฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนคำศัพทและ
โครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชบอยในชีวิตประจำวัน

CN5053 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(3/3-0-0)
(Chinese forHotel)
Prerequisite :None
ฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียน รวมทั้งศัพทและสำนวน
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เนนการสนทนาในสถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การโรงแรมและการตอนรับ

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

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

CN 5023 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Chinese for Tourism Industry)
Prerequisite : None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนที่ใชในการทองเที่ยว
รวมถึงบทสนทนาที่ใชสำหรับนักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจำลองในการ
ปฏิบัติงานในสนามบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ภัตตาคาร รานคา
CN 5033 ภาษาจีนเพือ่ การติดตอธุรกิจการทองเทีย่ ว 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

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
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EG1073 ไวยากรณภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(English Grammar)
Prerequisite : None
การใชศพั ท สำนวน รูปแบบประโยคตางๆของภาษาอังกฤษใหถกู
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 เรือ่ งเลาพืน้ บานของเอเซีย
3(3/3-0-0)
(Asian Folk Tales)
Prerequisite : None
เรือ่ งเลาพืน้ บานทีส่ ะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ
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 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบือ้ งตน
3(3/3-0-0)
(Basic Writing in English)
Prerequisite: EG 1033 หรือ EG1073
องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทตาง ๆ ใน
ระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและโครงสรางประโยคทีไ่ มซบั ซอน
เชน การบรรยาย การพรรณนา การเลาเรือ่ ง
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
(Conversational English)
Prerequisite: None
การพูดและการฟงบทสนทนาสัน้ ๆ สนทนาโตตอบในสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวติ ประจำวัน คำศัพท สำนวน ในระดับทีไ่ มซบั ซอน
EG 2143 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
(Listening and Speaking in English)
Prerequisite: EG 2133
การสนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ในระดับทีซ่ บั ซอนขึน้
เชน การใหคำอธิบาย ขอรอง แสดงความคิดเห็น เปนตน การเลือกใชคำ
ศัพท วลีและสำนวนทีใ่ ชในภาษาพูดใหเหมาะสมกับสถานการณนน้ั ๆ การฟง
ขาวและทำความเขาใจเรือ่ งใหรวดเร็ว
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(English Essay Writing)
Prerequisite: EG 2053
องคประกอบและลักษณะของงานเขียนความเรียงแบบตาง ๆ การ
เขียนความเรียงทีแ่ สดงขัน้ ตอนการเปรียบเทียบ 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
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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 2663 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3/3-0-0)
(Business English I)
Prerequisite: IGE 106 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
การสนทนาทางธุรกิจ การฟง การพูด คำศัพท และสำนวนทีใ่ ชใน
ธุรกิจ ฝกการจับใจความจากการฟง การอานจับใจความสำคัญจากบทความ
ธุรกิจ และถายทอดขอมูลไดอยางถูกตองทัง้ ในดานเนือ้ หาและการใชภาษา

EG 2203 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี
3(3/3-0-0)
(Introduction to Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คานิยามและประโยชนของวรรณคดี ประเภทงานประพันธ รูป
แบบฉันทลักษณ องคประกอบ กลวิธีการการแตง คำศัพท โดยศึกษา
ตัวอยางบทคัดสรรจากงานประพันธตางๆ

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 2213 หลักการอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(Reading Strategies in English)
Prerequisite: IGE 106
การเดาความหมายจากบริบทเพือ่ ใหเขาใจงานเขียนประเภทตางๆ
เชือ่ มโยงใจความระหวางประโยคโดยแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น การหา
ใจความหลักและรายละเอียดปลีกยอย การตีความและตอบคำถามจาก
บทความหลายประเภททีอ่ า นไดอยางถูกตอง

EG 2703 หลักการแปลเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Translation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรการแปล เรียนรูกลวิธีการ
แปลในระดับเบื้องตน ฝกทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ
การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยคและยอหนาสั้นๆ
ศึกษาวิเคราะหปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการแปล การใชทรัพยากรชวยแปล
ในระดับเบื้องตน

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
ขึน้ ในภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีทางวากยสัมพันธทค่ี ดั สรร

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
การฟงเพือ่ ความเขาใจขาวสารประจำวัน การพูดแสดงความคิดเห็น
เชิงวิพากษวจิ ารณในหัวขอตาง ๆ คำศัพทและสำนวนเพือ่ แสดงความเห็นพอง
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
เพือ่ ความเขาใจและจดบันทึกเนือ้ หาของการบรรยาย การนำเสนอขอมูลและะ
การอภิปรายเชิงวิชาการ
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EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
3(3/3-0-0)
(Critical Reading in English)
Prerequisite: EG 2213
การวิเคราะหงานเขียนประเภทตาง ๆ ทีม่ เี นือ้ หาแนวความคิด ลีลา
การเขียน และการใชภาษาทีซ่ บั ซอน การแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของ
ผูเ ขียน เนนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตอ เรือ่ งทีอ่ า น
อยางมีเหตุผล
EG 3163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3/3-0-0)
(Advanced Essay Writing in English)
Prerequisite: EG 2163
การเขียนความเรียงทีส่ มบูรณประเภทตาง ๆ ในระดับทีซ่ บั ซอนขึน้
โดยเนนกระบวนการสรางความคิด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และ
ใหรายละเอียด
EG 3173 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(Report Writing in English)
Prerequisite: EG 3163
องคประกอบและการเขียนรายงานจากการคนควาตามหัวขอที่
กำหนด หรือตามความสนใจของผูเ รียน การเก็บและรวบรวมขอมูล การทำ
บันทึกยอ การวิเคราะหขอ มูล การทำเคาโครงเรือ่ ง 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
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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 เทวตำนานและคัมภีรไ บเบิล
3(3/3-0-0)
(Classical Mythology and the Bible)
Prerequisit: EG 2213
เทวตำนานของกรีก โรมัน และคัมภีรใ นศาสนาคริสตซง่ึ เปนทีม่ าของ
วัฒนธรรมและความเชือ่ ของชาวตะวันตก
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
ภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานเลขานุการ 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
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EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
3(3/3--0--0)
(English for Airline Business)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
ศัพท สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสื่อสารธุรกิจการบิน
และงานบริการบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน

EG 4113 การพูดในทีป่ ระชุมชน
3(2/2-1/2-0)
(Public Speaking)
Prerequisite: EG 3133
การพูดภาษาอังกฤษในทีป่ ระชุมชน การดำเนินรายการตางๆดาน
สังคม ธุรกิจ บันเทิงและวิชาการ

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 4233 วรรณคดีการละครอังกฤษและอเมริกัน 3(3/3-0-0)
(English and American Drama)
วิชาบังคับกอน : EG 2203
บทละครยุคคลาสสิกจนถึงยุคใหม ทั้งในซีกโลกตะวันออกและ
ตะวันตก การนำเสนองานโดยใชสื่อเทคโนโลยีและการแสดงบทบาทสมมุติ

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 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 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานสำนักงาน
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
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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 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 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 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3--0--0)
(English for Tourism)
วิชาบังคับกอน : GE 1063
ศัพท สำนวนและรูปแบบภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ ดานภูมิศาสตร
ประวัตศิ าสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเลนพืน้
เมือง ฝกพูดภาษาอังกฤษเพือ่ งานดานการทองเทีย่ ว มีการศึกษานอกสถานที่

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 4703 ภาษาศาสตรสังคม
3(3/3-0-0)
(Sociolinguistics)
วิชาบังคับกอน : EG 2503
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม หนาทีข่ องภาษา การแปรของ
ภาษาตามปจจัยตางๆอาทิ เพศ อายุ และบริบท รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของภาษา
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
การใชคาศัพทและสำนวนภาษาเพือ่ การแปลงานในวิชาชีพดาน
ตางๆ ประยุกตใชทฤษฎีในการแปลขอความ เอกสาร และเลือกใชเทคโนโลยี
ชวยแปลทีเ่ หมาะสม เพือ่ เตรียมความพรอมในการแปลเฉพาะทาง
EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Communication)
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ
ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษา
อังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

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 และรูปแบบภาษาทีใ่ ชในธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจ
ตัวแทนการทองเทีย่ ว การติดตอประสานงาน การติดตอธุรกิจ และการเจรจา
ตอรองกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร รานจำหนาย
สินคาทีร่ ะลึก การอาน การเขียนเอกสารและการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว
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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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

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
รวมมือในการแกปญ
 หาของประชาคมโลก เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
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
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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 เตรียมพรอมทีจ่ ะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ
ทีด่ ตี อ การเรียน การตัง้ เปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ
บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอาน
การเตรียมตัวสอบ การทาขอสอบ และทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
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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
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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

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 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ 3(3/3-0-0)
(Tourism and Hospitality Industry)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ วและการบริการทรัพยากรการทองเทีย่ ว หนวยงานและผูม สี ว น
เกีย่ วของในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและบริการ ผลกระทบของการทอง
เทีย่ วอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการโรงแรมตอเศรษฐกิจสังคม การเมือง และ
สิง่ แวดลอมแนวโนมและทิศทางการทองเทีย่ วและการโรงแรมในอนาคต
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
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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 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
ตัง้ การบริหารคาตอบแทน ประโยชนและบริการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎี
การจูงใจ การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณีศกึ ษา
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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 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 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 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 3493 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงแรม
3(3/3-0-0)
(Environment Management in Hotel)
Prerequisite : None
ความหมาย และความสำคัญของสิ่งแวดลอมในโรงแรม ความ
สัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับธุรกิจโรงแรม การประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดลอมจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม ปญหาสิง่ แวดลอมจากการดำเนินธุรกิจ
โรงแรมทีส่ ง ผลตอภาวะโลกรอน ทัง้ ดานการใชพลังงาน ขยะ น้ำทิง้ มลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางอากาศแนวทางการจัดการแกไขปญหาสิง่ แวดลอม การ
จัดการพลังงาน เทคโนโลยีในการจัดการสิง่ แวดลอมในธุรกิจโรงแรม
กฎหมายสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่
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

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
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HI 3623 การประกอบอาหารไทย
3(2/2-1/2-0)
(Thai Culinary)
Prerequisite : None
ความหมาย และความสำคัญการประกอบของอาหารไทย ความ
รูเ กีย่ วกับอาหารไทย ปจจัยทีม่ ผี ลตอการจัดการอาหารไทย กระบวนการ
จัดการอาหาร การเขียนรายการสำรับอาหารไทย การจัดและตกแตงจาน
อาหาร การจัดอาหารเพือ่ รับรองแขก การประกอบอาหารไทย การตัง้ โตะ
สำรับอาหารไทย การจัดบริการอาหารในงานจัดเลีย้ ง อาหารประเภทตางๆ
แนวโนมธุรกิจอาหารไทย มีการฝกปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่

HI 3673 เบเกอรี่
3(2/2-1/2-0)
(Bakery)
Prerequisite : None
ความหมาย และประเภทของเบเกอรี่ หลักพืน้ ฐานในการทำขนมอบ
และเบเกอรีป่ ระเภทตางๆ อุปกรณและสวนผสมในการทำเบเกอรี่ และการ
ตกแตง การนำวัตถุดบิ ในทองถิน่ มาใช คำนวณตนทุน กำหนดราคาขาย การ
จัดจำหนาย แนวโนมธุรกิจขนมอบและเบเกอรี่ มีการฝกปฏิบตั ิ และการ
ศึกษานอกสถานที่

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 4213 นวัตกรรมเพือ่ การขนสงในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการ
(Transportation Innovation in Hospitality Industry)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของนวัตกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ ว
กับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ ประเภท และองคประกอบของระบบ
การขนสงเพือ่ อุตสาหกรรมบริการ การบริหารและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ขนสงเพือ่ อุตสาหกรรมบริการ กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการ
ขนสงในอุตสาหกรรมบริการ

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 4253 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)
(Hotel Business Planning and Development)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ และกลยุทธเกีย่ วกับการวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเปนไปไดและการวางแผนพัฒนาเพือ่ ลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหปญ
 หาและโอกาสในการประกอบการธุรกิจ
โรงแรม การเลือกทำเลทีต่ ง้ั การประเมินโครงการ การลงทุน การวิเคราะห
และประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับ
ธุรกิจโรงแรม การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจทีเ่ ริม่ ดำเนินการเพือ่ กำไร
และการเติบโตการคำนวณผลประกอบการในอนาคตจริยธรรมและความรับ
ผิดชอบตอสังคมของผูป ระกอบการธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

HI 3653 การเปนเจาของธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ 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

HI 4273 สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0)
(Seminar for Hospitality Industry)
Prerequisite : None
วิเคราะหสถานการณทเ่ี กิดขึน้ ในการทองเทีย่ วและการโรงแรม
จากกรณีศกึ ษาและประเด็นในปจจุบนั คนควา วิเคราะห อภิปราย แลก
เปลีย่ นความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา รวมแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับผูม ปี ระสบการณในการบริหารการทองเทีย่ วและการโรงแรม
กรณีศกึ ษา
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HI 4333 การออกแบบอาหาร
3(2/2-1/2-0)
(Food Styling)
Prerequisite : None
ความหมาย และความสำคัญของการออกแบบอาหาร หลัก
แนวคิดและทฤษฎีการตกแตงอาหาร ศิลปะการตกแตงอาหาร เทคนิคและ
วิธกี ารตกแตงอาหารในวัฒนธรรมตางๆ รูปแบบและแนวคิดในการจัดตกแตง
อาหารใหเหมาะสมกับโอกาส การประยุกตใชวตั ถุดบิ และวัสดุตา งๆ มา
ตกแตงอาหารและโตะอาหาร การจัดตกแตงอาหารเพือ่ การสรางมูลคาเพิม่
มีการฝกปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่
HI 4353 การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3(2/2-1/2-0)
ในธุรกิจทีพ่ กั แรม
(Sport and Recreation Management
in Lodgings Business)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ความรูเ บือ้ งตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน
องคกร การวางแผนกลุม กิจกรรม การบริการ การสรางสือ่ ประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมการแขงขัน และกิจกรรมนันทนาการในทีพ่ กั แรมโครงสรางการ
บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจทีพ่ กั แรม การ
ตลาด การกำหนดกลุม เปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนิน
กิจการทีพ่ กั แรม มีการฝกปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่
HI4396 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operation Education)
Prerequisite : 1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอ ยกวา 117 หนวยกิต
2. มีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ไมตำ่ กวา 2.00
3. ตองไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของหลักสูตร
การโรงแรม
การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจทีพ่ กั
แรม โดยการวางแผนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
นักศึกษาตองเขาไปปฏิบตั งิ านเต็มเวลาในฐานะพนักงานชัว่ คราวของหนวย
งานนัน้ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยทป่ี รึกษาและพนักงานทีส่ ถาน
ประกอบการมอบหมายให และจะตองจัดทำรายงานพรอมการนำเสนอภาย
หลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านเพือ่ ประเมินผลการศึกษา
HI 4403 อุตสาหกรรมไมซ
3(3/3-0-0)
(MICE Industry)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ วิวฒ
ั นาการและบทบาทของอุตสาหกร
รมไมซ ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซทม่ี ตี อ สังคมและเศรษฐกิจ หนวยงาน
และผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของในอุตสาหกรรมไมซสถานการณและแนวโนมใน
อนาคตของอุตสาหกรรมไมซ กรณีศกึ ษา และมีการศึกษานอกสถานที่

HI 4413 งานจัดกิจกรรมในฐานะเครือ่ งมือ
3(3/3-0-0)
สือ่ สารการตลาด
(Special Event for Marketing Communication)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และบทบาทของการจัด
กิจกรรมในฐานะเครือ่ งมือสือ่ สารการตลาด การวางแผนและจัดการ
โครงการ การวางแผนการตลาด การประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา กรณีศกึ ษา มีการศึกษานอกสถานที่
HI 4423 การขนสงและโลจิสติกสเพือ่ ธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Transportation and Logistics for Tourism Business)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการขนสงเพือ่
การทองเทีย่ ว องคประกอบของระบบการขนสงเพือ่ การทองเทีย่ ว การ
บริหารและแนวทางการดำเนินธุรกิจขนสงเพือ่ การทองเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับ
โลจิสติกสเพือ่ การทองเทีย่ ว และความสัมพันธระหวางการขนสงกับโลจิสติ
กสการทองเทีย่ ว กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการขนสง
HI 4433 การดำเนินงานและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจสายการบิน
(Airline Business Operations and Management)
Prerequisite : None
วิวฒ
ั นาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบิน
ภูมศิ าสตรการบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน การ
บริการภาคพืน้ ของทาอากาศยาน การบริการบนเครือ่ งบินการบริการงาน
คลังสินคาทางอากาศ ระบบสำรองทีน่ ง่ั บัตรโดยสารและการคำนวณคา
โดยสาร พฤติกรรมผูบ ริโภค การขายและการตลาดในธุรกิจสายการบิน หนวย
งานและองคการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจสายการบิน

HI 4443 การดำเนินงานและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจเรือสำราญ
(Cruise Business Operation and Management)
Prerequisite : None
วิวฒ
ั นาการการเดินเรือ ประเภทและโครงสรางทางกายภาพของ
เรือสำราญ การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจเรือสำราญ การปฏิบตั หิ นาที่
ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตั งิ านหนาทีภ่ าคพืน้ ดิน สิง่
อำนวยความสะดวกและการบริการบนเรือ เสนทางการเดินเรือ กิจกรรมและ
นันทนาการบนเรือ การบริการนักทองเทีย่ วในบริเวณเมืองทา พฤติกรรมนัก
ทองเทีย่ ว การดำเนินงานดานการขายและการตลาด กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
สถานการณและแนวโนมธุรกิจเรือสำราญ มีการศึกษานอกสถานที่
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HI 4453 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา 3(2/2-1/2-0)
(Spa Business Operation and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของสปา ความรูท ว่ั ไป
เกีย่ วกับสปาเพือ่ สุขภาพและการบำบัด วิวฒ
ั นาการของธุรกิจสปา ประเภท
และลักษณะในการใหบริการ เทคนิคและการปฏิบตั กิ ารนวดสปารูปแบบ
ตางๆ การจัดตัง้ ธุรกิจสปา การออกแบบเมนูสปา การประชาสัมพันธ การ
ตลาด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของในการประกอบธุรกิจสปา มีการฝกปฏิบตั ิ
และศึกษานอกสถานที่
HI 4463 การดำเนินงานและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ทีพ่ กั ทางเลือก
(Alternative Accommodation Operation
and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดการทีพ่ กั
ทางเลือก ความรูเ บือ้ งตนสำหรับการจัดการทีพ่ กั ทางเลือก วิธกี ารดำเนินการ
และการบริการ ประเภททีพ่ กั แรมทีเ่ กีย่ วของ โครงสรางการบริหารงาน การ
ตลาด ปญหาและแนวโนมในการจัดการ ขอบกพรองและแนวทางการแกไข
ปญหาในการดำเนินการทีพ่ กั ทางเลือก มีการศึกษานอกสถานที่
HI 4473 การวิจยั สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2/2-1/2-0)
(Research for Hospitality Industry)
Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการ ขัน้ ตอนและจรรยาบรรณในการวิจยั การ
กำหนดประเด็นปญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ การ
กำหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณและ
การวิจยั เชิงคุณภาพ การกำหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอ มูล สถิตทิ ใ่ี ชสำหรับการวิเคราะหขอ มูล การอภิปราย
และสรุปผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการนำเสนอผลงานการ
วิจยั
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
ทีเ่ กีย่ วของ แนวโนมธุรกิจคาสิโน ปญหาและแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับ
การจัดการคาสิโน
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HI 4493 การโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
เพือ่ การโรงแรม
(Public Relations and Advertisement for Hotel)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานทางการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธดา นการโรงแรม บทบาทของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ศึกษาพฤติกรรมของกลุม เปาหมายเพือ่ กำหนดแผนงานและ
กลยุทธการทำการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การรณรงคสรางสรรคและ
การวางแผนเกีย่ วกับการใชสอ่ื กำหนดวัตถุประสงคศกึ ษาถึงผูม หี นาทีร่ บั ผิด
ชอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
JP 5203 ภาษาญีป่ นุ ในชีวติ ประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Japanese for Daily life)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเ รียนที่
ไมมพี น้ื ฐานความรูม ากอน เนนศัพทและโครงสรางพืน้ ฐานอยางงายเพือ่ ใช
สือ่ สารในชีวติ ประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัด
หมาย การซือ้ ของ
JP 5213 ภาษาญีป่ นุ สำหรับงานบริการ
3(3/3-0-0)
(Japanese for Hospitality Service)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทัง้ คำศัพท โครงสราง
ประโยค และสำนวนพืน้ ฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตา งๆทีเ่ กีย่ ว
กับงานดานบริการ การทองเทีย่ ว การโรงแรมและการตอนรับ
JP 5223 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Japanese for Tourism Industry)
Prerequisite : None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว
รวมถึงบทสนทนาทีใ่ ชสำหรับนักทองเทีย่ ว โดยจัดสถานการณจำลองในการ
ปฏิบตั งิ านในสนามบิน โรงแรม บริษทั นำเทีย่ ว ภัตตาคาร รานคา
JP 5233 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การติดตอธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Japanese for Tourism Business Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาญีป่ นุ ในการจัดทำเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว การติดตอประสานงาน การ
เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สายการบิน โรงแรม ราน
อาหาร รานจำหนายสินคาทีร่ ะลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว

66

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

JP 5243 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ มัคคุเทศกและผูน ำเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Japanese for Tour Guides and Tour leaders)
Prerequisite :None
คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาญีป่ นุ ในงานมัคเุ ทศก
เทคนิค วิธกี ารนำเทีย่ ว และความรูเ บือ้ งตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล
สถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาญีป่ นุ ทัง้ ในสถานการณจำลองและในสถานที่
ทองเทีย่ วจริง มีการศึกษานอกสถานที่
JP 5253 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การโรงแรม
3(3/3-0-0)
(Japanese forHotel)
Prerequisite :None
ฝกทักษะในการฟง และการพูดคำศัพทสำนวนทีเ่ กีย่ วของกับการ
ปฏิบตั งิ านในแผนกตางๆ ของธุรกิจโรงแรม การใชภาษาญีป่ นุ ใน
สถานการณทเ่ี กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านในธุรกิจโรงแรมในแผนกอาหารและ
เครือ่ งดืม่ แผนกตอนรับ แผนกสำรองหองพักและแผนกแมบา น การฝกใน
สถานการณจำลอง
JP 5263 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การติดตอธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)
(Japanese for Hotel Business Communication)
Prerequisite :None
ฝกทักษะการอานและการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบภาษา
ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านในโรงแรม เอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการแผนกตางๆ
ในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียนขาว
ประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน
JP 5273 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การบริการในภัตตาคาร 3(3/3-0-0)
(Japanese for Restaurant Services)
Prerequisite :None
ฝกทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ
ภาษาทีใ่ ชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิกการตอนรับอุปกรณใน
ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดบิ การแนะนำรายการเครือ่ งดืม่ และ
อาหาร การแนะนำเครือ่ งดืม่ และอาหารการจดบันทึกการสัง่ เครือ่ งดืม่ และ
อาหาร การชำระเงินการจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา
KR 5303 ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Korean for Daily life)
Prerequisite :None
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเ รียนทีไ่ มมพี น้ื
ฐานความรูม ากอน เนนศัพทและโครงสรางพืน้ ฐานอยางงายเพือ่ ใชสอ่ื สารใน
ชีวติ ประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การ
ซือ้ ของ

KR 5313 ภาษาเกาหลีสำหรับงานบริการ
3(3/3-0-0)
(Korean forHospitality Service)
Prerequisite :None
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทัง้ คำศัพท โครงสราง
ประโยค และสำนวนพืน้ ฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตา งๆทีเ่ กีย่ ว
กับงานดานบริการ การทองเทีย่ ว การโรงแรมและการตอนรับ
KR5323 ภาษาเกาหลีเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Korean for Tourism industry)
Prerequisite :None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว
รวมถึงบทสนทนาทีใ่ ชสำหรับนักทองเทีย่ ว โดยจัดสถานการณจำลองในการ
ปฏิบตั งิ านในสนามบิน โรงแรม บริษทั นำเทีย่ ว ภัตตาคาร รานคา
KR5333 ภาษาเกาหลีเพือ่ การติดตอธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Korean for Tourism Business Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาเกาหลีในการจัดทำเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว การติดตอประสานงาน การ
เขียนเอกสารติดตอกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สายการบิน โรงแรม ราน
อาหาร รานจำหนายสินคาทีร่ ะลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว
KR5343 ภาษาเกาหลีเพือ่ มัคคุเทศกและผูน ำเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Korean for Tour Guides and Tour leaders)
Prerequisite : None
คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาเกาหลีในงานมัคเุ ทศก
เทคนิค วิธกี ารนำเทีย่ ว และความรูเ บือ้ งตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล
สถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาเกาหลีทง้ั ในสถานการณจำลองและในสถานที่
ทองเทีย่ วจริง มีการศึกษานอกสถานที่
KR 5363 ภาษาเกาหลีเพือ่ การโรงแรม
3(3/3-0-0)
(Korean for Hotel)
Prerequisite : None
ฝกทักษะในการฟง และการพูดคำศัพท สำนวนทีเ่ กีย่ วของ กับ
การปฏิบตั งิ านในแผนกตางๆ ของธุรกิจโรงแรม การใชภาษาเกาหลีใน
สถานการณทเ่ี กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านในธุรกิจโรงแรมในแผนกอาหารและ
เครือ่ งดืม่ แผนกตอนรับแผนกสำรองหองพักและแผนกแมบา น การฝกใน
สถานการณจำลอง
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KR 5373 ภาษาเกาหลีเพือ่ การติดตอธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การโรงแรม
(Korean for Hotel Business Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการอาน และการเขียนคำศัพท สำนวนและรูปแบบ
ภาษาทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านในโรงแรมเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับแผนก
ตางๆในโรงแรม จดหมายโตตอบและบันทึกติดตอภายใน การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสการจองหองพัก การยืนยัน การยกเลิก การเขียนขาว
ประชาสัมพันธและการจัดการขอรองเรียน

MY 5033 ภาษาพมาเพือ่ การติดตอธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Burmese for Tourism Business Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาพมาในการจัดทำเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
นำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว การติดตอประสานงาน การเขียน
เอกสารติดตอกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน
จำหนายสินคาทีร่ ะลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี
เกีย่ วของกับธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว

KR 5383 ภาษาเกาหลีเพือ่ การบริการ
3(3/3-0-0)
ในภัตตาคาร
(Korean for Restaurant Services)
Prerequisite :None
ทักษะในการอาน ฟง เขียน และการพูดในสำนวนและรูปแบบ
ภาษาทีใ่ ชในงานภัตตาคารการรับจอง การยกเลิกการตอนรับอุปกรณใน
ภัตตาคาร ประเภทอาหารและวัตถุดบิ การแนะนำรายการเครือ่ งดืม่ และ
อาหาร การแนะนำเครือ่ งดืม่ และอาหารการจดบันทึกการสัง่ เครือ่ งดืม่ และ
อาหาร การชำระเงินการจัดการขอรองเรียน และสถานการณเฉพาะหนา

MY 5043 ภาษาพมาเพือ่ มัคคุเทศกและผูน ำเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Burmese for Tour Guides and Tour leaders)
Prerequisite : None
คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาพมาในงานมัคเุ ทศก
เทคนิค วิธกี ารนำเทีย่ ว และความรูเ บือ้ งตนสำหรับงานมัคคุเทศก ขอมูล
สถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาพมาทัง้ ในสถานการณจำลองและในสถานที่
ทองเทีย่ วจริง มีการศึกษานอกสถานที่

MY 5003 ภาษาพมาในชีวติ ประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Burmese for Daily life)
Prerequisite : None
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเ รียนทีไ่ มมพี น้ื
ฐานความรูม ากอน เนนศัพทและโครงสรางพืน้ ฐานอยางงาย เพือ่ ใชสอ่ื สารใน
ชีวติ ประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การ
ซือ้ ของ

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

MY 5013 ภาษาพมาสำหรับงานบริการ
3(3/3-0-0)
(Burmese for Hospitality Service)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทัง้ คำศัพท โครงสราง
ประโยค และสำนวนพืน้ ฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตา งๆทีเ่ กีย่ ว
กับงานดานบริการ การทองเทีย่ ว การโรงแรมและการตอนรับ

PC 2013 จิตวิทยาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Psychology)
Prerequisite : None
ทฤษฎีเบื้องตนทางจิตวิทยา กลุมแนวคิดทางจิตวิทยา ปจจัยทาง
จิตวิทยาชีววิทยา และสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การอธิบาย
พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา การประยุกตใชจิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน

MY 5023 ภาษาพมาเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Burmese for Tourism Industry)
Prerequisite : None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว
รวมถึงบทสนทนาทีใ่ ชสำหรับนักทองเทีย่ ว โดยจัดสถานการณจำลองในการ
ปฏิบตั งิ านในสนามบิน โรงแรม บริษทั นำเทีย่ ว ภัตตาคาร รานคา

PC 2113 พฤติกรรมมนุษยกับการเรียนรู
3(3/3-0-0)
(Human Behavior and Learning)
Prerequisite : None
การเรียนรูพฤติกรรมและความคิดของมนุษยตามแนวทฤษฎี
ตางๆ การประยุกตทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและความ
คิดที่สรางสรรคของมนุษย
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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 จิตวิทยาการบริการและการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
ขามวัฒนธรรม
(Service Psychology and Cross Cultural
Communication)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของจิตวิทยาการ
บริการ พฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู อารมณ ความรูส กึ การ
จูงใจ การปรับพฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพของผูใ หบริการ อิทธิพล
ของภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสรางมนุษยสัมพันธ จริยธรรมในการ
บริการ ปจจัยทีม่ ผี ลกับการบริการ ปญหาและการแกไขปญหาในการให
บริการ แนวทางการนำจิตวิทยาไปประยุกตใชในการบริการ แนวคิด
บทบาท ความสำคัญของการสือ่ สารขามวัฒนธรรม ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วของกับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม การเขาใจวัฒนธรรมทีม่ ผี ลตอการใหบริการนัก
ทองเทีย่ ว กรณีศกึ ษา
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

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
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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
ทฤษฎี แ นวคิ ด และเทคนิ ค ทางจิ ต วิ ท ยาในการฝ ก อบรมจิ ต วิ ท ยากั บ
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
แนวคิ ด และทฤษฏี เ บื ้ อ งต น ทางการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
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 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
คนอืน่ ๆ ปรัชญาจีนกังปรัชญาตะวันตก และบทบาทของปรัชญาจีนตอสังคม
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PL 2243 ปรัชญาอินเดีย
3(3/3-0-0)
(Indian Philosophy)
Prerequisite : None
พัฒนาการของปรัชญาอินเดียโดยสังเขป ปรัชญาในคุมภีร
พระเวท ปรัชญาอุปนิษัทภควัทคีตาพุทธปรัชญาจารวากเชนและแนวความ
คิดของนักปรัชญาอินเดียรวมสมัยคนสําคัญ เชน มหาตมะคานธีและคนอื่นๆ
ปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตกและบทบาทของปรัชญาอินเดียตอสังคม

PL 3363 พุทธปรัชญาเถรวาท
3(3/3-0-0)
(Philosophy of Theravada Buddhism)
Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของพุทธปรัชญาแนวความคิดเรื่องโลก
และมนุษยทฤษฎี การเรียนรูมนุษยกับการกระทําสังสารวัฏความหลุดพน
ปญหาเรื่องความดีความชั่วพุทธจริยาศาสตรอุดทคติ และดุลยภาพของชีวิต
บทบาทของพุทธปรัชญา ที่มีตอสังคมไทย

PL 3313 ปรัชญาสันติภาพ
3(3/3-0-0)
(Peace Philosophy)
Prerequisite : None
ปญหาและความรุนแรงในโลกสันติภาพกับความตองการของ
มนุษยแนวคิดเรื่องสันติภาพในปรัชญาและศาสนา

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

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
และศรัทธาในศาสนาทัศนะตอศาสนาของผูน บั ถือศาสนาและผูไ มนบั ถือศาสนา
PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3/3-0-0)
(Comparative Religions)
Prerequisite : None
ความหมายประเภทรูปแบบและวิวัฒนาการทางความเชื่อ ความ
แตกตางระหวางลัทธิกับศาสนาพฤติกรรมทางศาสนาและอุดมการณทาง
ศาสนา ความเชื่อตางๆในสังคมไทยวิธีการศึกษาศาสนา เปรียบเทียบ
ลักษณะรวมและลักษณะตางของศาสนาในโลกปจจุบันหลักคําสอนที่สําคัญ
ความสําคัญของศาสนาตอชีวิตและสังคม

TC 1013 การฟงภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
(Listening in Thai Language I)
Prerequisite : None
ฟงการพูดออกเสียง สระ พยัญชนะและวรรณยุกตในภาษาไทย
ฟงการพูดออกเสียงคำประเภทตาง ๆ กลุม คำ และประโยค ฟงการสนทนาใน
ชีวติ ประจำวันตลอดจนการฟงตาง ๆ ตามสถานการณทก่ี ำหนดให
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 กลุม คำและประโยค ตลอด
จนการพูดสนทนาในชีวติ ประจำวัน
TC 1033 การอานภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
(Reading in Thai Language I)
Prerequisite: None
อานพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไทย อานประสมอักษร อานคำ
ประเภทตาง ๆ กลุม คำ ประโยค ขอความและเรือ่ งตาง ๆ ตามทีก่ ำหนด
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
(Writing in Thai Language I)
Prerequisite: None
เขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตไทย ฝกเขียนคำกลุม คำ
ประโยค เขียนแนะนำตัว และเขียนเลาประสบการณตา ง ๆ
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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
จนการฟงจากสือ่ ตาง ๆ

TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน
3(3/3-0-0)
(Reading Skill Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสำคัญของการอาน ทักษะทีเ่ กีย่ วของกับการ
อาน การฝกอานประเภทตาง ๆ ตลอดจนวิธกี ารพัฒนาทักษะการอาน

TC 1063

TC 2083 ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Linguistics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหนวยเสียง โครงสรางคำ และโครงสรางประโยค

การพูดภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
(Speaking in Thai Language II)
วิชาบังคับกอน : TC 1023 การพูดภาษาไทย 1
การแนะนำตัว การสนทนา การเลาประสบการณ และการพูดตาม
สถานการณทก่ี ำหนด
TC 1073 การอานภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
(Reading in Thai Language II)
วิชาบังคับกอน : TC 1033 การอานภาษาไทย 1
อานออกเสียงและอานจับใจความสำคัญ ฝกอานเนือ้ เพลง นิทาน
การตนู รอยกรองขนาดสัน้ และขอความสัน้ ๆ จากสือ่ สิง่ พิมพ
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2
3(2/2-1/2-0)
(Writing in Thai Language II)
วิชาบังคับกอน : TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1
รูปแบบการเขียน กลวิธกี ารเขียน การฝกทักษะการเขียนประเภทตาง ๆ
TC 2033 หลักภาษาไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Language Structure)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต โครงสรางของคำ ชนิดของคำ กลุม คำ และ
ประโยคในภาษาไทย
TC 2043 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Inﬂuence of Foreign Languages on Thai Language)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิธกี ารรับคำศัพท ความหมาย วิธกี ารสรางภาษาตางประเทศ
ทีไ่ ทยรับมาใช ตลอดจนอิทธิพลของภาษาตางประเทศทีม่ ตี อ ภาษาไทย
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศัพทและสำนวนทางธุรกิจ หลักการใชภาษาไทยเพือ่ ธุรกิจ ทัง้ การพูด
และการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนบันทึก การเขียน
รายงานการประชุม การพูดติดตอทางธุรกิจ
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TC 2093 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
3(3/3-0-0)
(Speaking for Presentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเตรียมการพูด การใชเสียง ทาทาง การใชสอ่ื ประกอบการ
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
อานขอความทีส่ อ่ื สารในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ คำขวัญ คำโฆษณา ความ
เรียง รอยกรอง วิเคราะหประเภท รูปแบบ กลวิธี ความมุง หมาย ทวงทำนอง
การเขียน และคุณคาของขอความทีอ่ า นตลอดจนการนำขอความนัน้ ๆ มาใชใน
ชีวติ ประจำวัน
TC 2123 อาหารและขนมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Food and Desserts)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธระหวาง
ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ กับอาหารและขนมไทย ตลอดจนวิธกี ารทำอาหารและขนมไทย
TC 2133 หัตถกรรมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Handicrafts)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธระหวาง
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับงานหัตถกรรมไทย ตลอดจนการสืบทอดและอนุรกั ษงาน
หัตถกรรมของไทย
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TC 3013 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Writing for Public Relation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและวิธกี ารเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ การวางแผนการเขียน
ประชาสัมพันธรปู แบบตาง ๆ การเลือกใชสอ่ื เพือ่ ประชาสัมพันธ
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 วิธกี ารอานขาว บทความ และคอลัมนตา ง ๆ ในหนังสือพิมพ
TC 3043 การเขียนสำหรับการสือ่ สารมวลชน
3(3/3-0-0)
(Writing for Mass Media)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเกณฑการเขียนและกลวิธกี ารเขียนเรือ่ งสำหรับเผยแพรทาง
สือ่ สารมวลชนประเภทตาง ๆ จรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ สารมวลชน และฝก
ทำหนังสือพิมพ
TC 3073 การใชภาษาไทยเพือ่ การแสดง
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Performances)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเกณฑและกลวิธกี ารใชภาษาไทยในกิจกรรมการแสดงรูปแบบ
ตาง ๆ โดยเนนการฟง การดู และการวิเคราะหเนือ้ หาและการใชภาษาไทยใน
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
ความหมายและทีม่ าของสำนวน ลักษณะภาษาของสำนวนไทย การ
เปลีย่ นแปลงของสำนวนไทย ตลอดจนความสัมพันธของสำนวนกับวิถชี วี ติ ของคนไทย

TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Tradition and Culture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมาของประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตาง ๆ
ประเพณีทส่ี ำคัญของชาวไทย วัฒนธรรมวิถชี วี ติ ความเปนอยูข องคนไทยตัง้ แต
อดีตถึงปจจุบนั
TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Culture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ ผี ลตอภาษาและวัฒนธรรม การใชวจั
นภาษาและอวัจนภาษาในสังคมไทย ความสัมพันธระหวางภาษาไทยและ
วัฒนธรรม
TC3133 การเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3/3-0-0)
(Academic Report Writing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการเขียนรายงานวิชาการ การคนควาหาความรู เพือ่ การจัดจำทราย
งานวิชาการ วิธกี ารทำรายงานวิชาการ การใชภาษาในการเขียนรายงานวิชาการ
TC 3143 การแปล
3(3/3-0-0)
(Translation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแปลคำ กลุม คำ ประโยค ขอความภาษาตางประเทศเปนภาษา
ไทย และขอความภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ แปลความหมายตามตัว
อักษรและแปลความหมายโดยรวม การแปลปากเปลาแบบลาม และการแปล
เอกสารตาง ๆ
TC 3153 ภาษาไทยเพือ่ งานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Secretary Works)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคำศัพท สำนวน ลักษณะภาษาไทยทีใ่ ชในงานเลขานุการ การ
เขียนรายงานการประชุมลักษณะงานเลขานุการเอกสารทีใ่ ชในงานธุรกิจและงาน
เลขานุการ รวมทัง้ ศึกษาบุคลิกภาพและการวางตัวทีเ่ หมาะสม และฝกปฏิบตั ิ
งานดานเลขานุการไดอยางเหมาะสม
TC 3163 มารยาทไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Etiquettes)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษามารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การมีสมั มาคารวะ การ
สนทนา การคสมาคม การแตงกาย การรับประทานอาหาร ฯลฯ เพือ่ การ
ประพฤติปฏิบตั ติ นใหถกู ตองเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน
ทางวัฒนธรรมไทย
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TC 3173 การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1
3(3/3-0-0)
(Speaking¬-listening Thai language for Business1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกพูด และฟง คำศัพท วลี ประโยคและขอความทางธุรกิจในชีวติ ประจำวัน
TC 3183 การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1
3(3/3-0-0)
(Reading-Writing Thai language for Business 1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การฝกอานออกเสียงและเขียนคำศัพท การอานขอความทางธุรกิจ
สัน้ ๆ เพือ่ เขาใจเนือ้ หาใหถกู ตอง และฝกเขียนเลาเรือ่ ง ยอความ ความเรียงสัน้
ๆ ทางธุรกิจ
TC 3193 การสือ่ สารภาษาไทยในองคกรธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Thai Communication in Organizational )
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบของการสือ่ สารทีใ่ ชในองคกร พฤติกรรมการสือ่ สารลักษณะ
และรูปแบบของการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพภายในองคกร ปญหาและอุปสรรค
ทีเ่ กิดขึน้ ของการสือ่ สาร เพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารภายในองคกร
TC 3203 การฟง-พูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2
3(3/3-0-0)
(Speaking-listening Thai language for Business2)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พูดและฟง จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นเรือ่ งเกีย่ วกับธุรกิจ
TC 3213 การอาน-เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2
3(3/3-0-0)
(Reading-Writing Thai language for Business 2)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การอานขอความทางธุรกิจเพือ่ ฝกจับใจความสำคัญ แยกแยะขอเท็จ
จริงขอคิดเห็นตาง ๆ และเขียนความเรียงเพือ่ ใหขอ มูลและแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับสินคา การบริการ และกิจกรรมตาง ๆ
TC 3223 เทคนิคการนำเสนองานเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Presentation Techniques)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและวิธกี ารนำเสนองานทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ใชสอ่ื ประกอบการนำเสนอ การจัดสถานการณจำลอง การประชุมสัมมนา
การฝกปฏิบตั เิ ปนตน
TC 3233 ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Career)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทย สือ่ สารอยางมี
ศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส วิเคราะห ประเมิน
คาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิด
เห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดทีใ่ ชในงานอาชีพและใน
โอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนรายงาน เขียนโครงการ เพือ่ งานอาชีพและ
การดําเนินชีวติ
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TC 3243 การใชภาษาไทยเพือ่ การประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Thai Language Use for Public Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการใชภาษาเพือ่ การประชาสัมพันธโดยสังเขป การฝกรวบรวม
ขอมูล และการนำเสนอขอมูลทีถ่ กู ตองในงานประชาสัมพันธ เชน การเขียนขาว
คำอธิบายภาพ การทำบทสัมภาษณ บทความ บทวิทยุเพือ่ การประชาสัมพันธ
บทโทรทัศนเพือ่ การประชาสัมพันธ เปนตน
TC 3253 การใชภาษาไทยเพือ่ การโฆษณา
3(3/3-0-0)
และสงเสริมการขาย
(Thai Language Use for Advertising
and Sales Promotion)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสำคัญของการโฆษณาและสงเสริมการขาย
หลักการเขียนเพือ่ การโฆษณาและสงเสริมการขายทีเ่ หมาะสมกับสือ่ แตละ
ประเภท เชน สือ่ สิง่ พิมพ สือ่ วิทยุโทรทัศน แผนพับ และปายประกาศ เปนตน
TC 3263 การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Project and Report Writing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและความแตกตางระหวางภาษาไทยทีใ่ ชในการติดตอทาง
ธุรกิจ กับภาษาไทยทีใ่ ชทว่ั ไป ศึกษารูปแบบ ประเภท และหลักการเขียนหนังสือ
ในการติดตอทางธุรกิจประเภทตาง ๆ ฝกทักษะการเขียนหนังสือในการติดตอ
ทางธุรกิจ ฝกการเขียนเอกสารการประชุมโครงการและรายงานทางธุรกิจ เพือ่
ใหรหู ลักการสามารถเลือกใชรปู แบบและใชคำใหเหมาะสมกับการเขียนหนังสือ
ในการติดตอทางธุรกิจ
TC 3273 วรรณกรรมอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Asean Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวิเคราะหวรรณกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ทีแ่ ปลเปนภาษาไทย ในดานรูปแบบ องคประกอบของเรือ่ ง กลวิธกี าร
เขียน กลวิธกี ารใชภาษา โครงเรือ่ ง ตัวละคร และแนวคิดสำคัญของเรือ่ ง
TC 4013 คติชนวิทยา
3(3/3-0-0)
(Folklore)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัตคิ วามเปนมา ประเภท คุณคา ระเบียบวิธศี กึ ษา ความ
สัมพันธกบั ศาสตรอน่ื ๆ และบทบาทของคติชนในสังคมไทย ในบริบทสำหรับ
นักศึกษาชาวตางชาติ
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TC 4023 วรรณกรรมปจจุบนั
3(3/3-0-0)
(Contemporary Thai Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมไทยปจจุบนั ดานรูปแบบ ภาษา แนวคิด
และเนือ้ หา ภาพรวมวรรณกรรมไทยปจจุบนั และแนวโนมของวรรณกรรมไทย
ในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 4053 การสอนภาษาไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Language Teaching)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาทีส่ อง การเขียนแผนการสอน
ภาษาไทย การสรางและการใชสอ่ื ประกอบการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรม
การวัดผลและประเมินผลความรูภ าษาไทย

TC 4033 รอยกรองไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Poetry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวฒ
ั นาการคำประพันธไทย รูปแบบคำประพันธ การเลือกใชคำ
และการแตงคำประพันธประเภทตาง ๆ ในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Culture in Thai Song)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในเนือ้ เพลงไทยประเภทตาง ๆ

TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Literary Masterpieces)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัตคิ วามเปนมาของวรรณคดีไทย องคประกอบตาง ๆ ของ
วรรณคดี ความมุง หมาย รูปแบบ เนือ้ หา และความสัมพันธระหวางวรรณคดีกบั
สังคมไทยในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ และเลือกศึกษาวรรณคดีเอก
ของไทย
TC 4063 สัมมนาการใชภาษาไทยและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(Seminar in Thai Language Use and Culture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิเคราะหปญ
 หาในการใชภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติท่ี
สัมพันธกบั วัฒนธรรมไทย และวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ การอภิปรายดานการใชภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยในสถานการณตา ง ๆ ในสังคมไทย
TC 4016 ฝกงาน
6(0/0-0-6/18)
(Practicum)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกปฏิบตั งิ านในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ทีม่ ลี กั ษณะงาน
เกีย่ วของกับลักษณะวิชาเอก โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา และตองมี
ชัว่ โมงฝกปฏิบตั งิ านไมนอ ยกวา 300 ชัว่ โมง
TC 4021 การศึกษาอิสระ
1(0-1/2-0)
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาประเด็นทางภาษาไทยหรือวัฒนธรรมไทยตามความสนใจของ
นักศึกษา และมีระบบตามกระบวนการแสวงหาความรูท ถ่ี กู ตอง และเขียน
รายงานผลการศึกษาเปนความเรียงภาษาไทย โดยนักศึกษาทำงานภายใตการ
ดูแลของอาจารยทป่ี รึกษา

TC 4103 ภาษาไทยเพือ่ การทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Tourism)
Prerequisite : None
การพูด การเขียนกำหนดการการทองเทีย่ ว บรรยาย อธิบาย
พรรณนา ชีแ้ จงในฐานะผูท างเทีย่ วและผูน ำการทองเทีย่ ว
TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Thai Language in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน ดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพือ่ ใชเปนพืน้ ฐานในการศึกษาวิทยาการขัน้
สูงตอไป
TC 4152 การสือ่ สารภาษาไทยผานสือ่ เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
(Thai Communication through Information Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ประเภท ลักษณะของสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
สำคัญ รูปแบบ และวิธกี ารสือ่ สารภาษาไทยผานสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และสือ่ สมัยใหม การเลือก รับสาร
-สงสารภาษาไทยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมี
วิจารณญาณ
TC 4163 บทความเกีย่ วกับการทองเทีย่ วไทย
3(3/3-0-0)
(Articles on Tourism of Thailand)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ประเภทของบทความ ลักษณะของบทความทองเทีย่ ว
การอานและการเขียนบทความเกีย่ วกับการทองเทีย่ วในฐานะผูท อ งเทีย่ วและ
ผูน ำการทองเทีย่ ว
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TH 2053 ภาษาไทยเพือ่ การทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Tourism)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คำศัพทและสำนวนทีใ่ ชเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว ภาษาไทยทีใ่ ชในการ
ทองเทีย่ วทัง้ ในฐานะผูท อ งเทีย่ วและผูน ำการทองเทีย่ ว
TH 2103 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย
3(3/3-0-0)
(Language and Culture in Thai song)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบทเพลงไทยประเภทตาง ๆ กลวิธกี าร
ใชภาษา และภาพสะทอนของสังคมและวัฒนธรรมไทย
TH 2113 การฟงและการอาน
3(3/3-0-0)
(Listening and Reading)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการฟงและการอาน การจับใจความสำคัญ การตีความ การ
สรางความเขาใจ จินตนาการ และการใชวจิ ารณญาณ การฟงและการอานใน
สถานการณตา ง ๆ
TH 2223 การพูดเพือ่ การสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Communicative Speaking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพูด การพูดในสถานการณตา ง ๆ การใชภาษา น้ำเสียง
ทาทาง การใชสอ่ื ตางๆ ประกอบการพูด และการประเมินผลการพูด
TH 2333 การเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Communicative Writing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและกลวิธกี ารเขียน การเขียนประเภทตาง ๆ การเลือก
เรือ่ ง การเตรียมเนือ้ หา การวางโครงเรือ่ ง การอางอิง และการตรวจแกไข
ตนฉบับ
TH 2443 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Culture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบและเอกลักษณของภาษาไทย การใชวจั นภาษา และอวัจนภาษาใน
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงของ
สังคมทีม่ ผี ลตอภาษาและวัฒนธรรม
TH 3043 รอยกรองไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Poetry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวฒ
ั นาการรอยกรอง คุณคาและความงาม ของการใชภาษาในสังคมไทย
การแตงคำประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน การถอดคำประพันธ

113

TH3193 ไทยศึกษาในยุคโลกาภิวตั น
3(3/3-0-0)
(Thai Studies in Globalization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สภาพทางภูมศิ าสตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ พัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร พัฒนาการ ชุมชนทองถิน่ ลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของไทย ขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนาและความเชือ่ ภาษา
และวรรณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มรดกภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสถาบัน
กษัตริยก บั สังคมไทยทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
TH 3203 ภาษาและวัฒนธรรมในภาพยนตร
3(3/3-0-0)
(Language and Culture in Movie)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ภาษาและวัฒนธรรมในภาพยนตรประเภทตาง ๆ การวิเคราะห
กลวิธกี ารใชภาษา การนำเสนอแนวคิดสำคัญ และภาพสะทอนของสังคมและ
วัฒนธรรมจากภาพยนตร
TH 3213 การกลาวสุนทรพจน
3(3/3-0-0)
(Speech)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการกลาวสนุทรพจน และการกลาวสนุทรพจนในโอกาสตาง ๆ
TH 3393 การใชภาษาไทยสำหรับการสือ่ สารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Thai Language for Mass Media)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเกณฑและกลวิธกี ารใชภาษาไทย ทัง้ ดานเนือ้ หา วิธกี ารนำ
เสนอ วิธกี ารใชถอ ยคำรูปประโยคทีถ่ กู ตองเหมาะสม เพือ่ เผยแพรทางสือ่ สาร
มวลชนประเภทตาง ๆ
TH 3543 การใชภาษาไทยเพือ่ การแสดง
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Performances)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเกณฑและกลวิธกี ารใชภาษาไทยในกิจกรรมการแสดงรูปแบบ
ตาง ๆ โดยเนนการฟง การดู และการวิเคราะหเนือ้ หาและการใชภาษาไทยใน
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสำคัญ
TH 4023 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศัพทและสำนวนทางธุรกิจ หลักการใชภาษาไทยเพือ่ ธุรกิจทัง้ การพูด
และการเขียน การเขียน จดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนบันทึก การเขียน
รายงานทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานในพิธกี ารและ
การพูดติดตอทางธุรกิจ
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TH 4363 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3(3/3-0-0)
(Children Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก 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 รูปแบบเศรษฐกิจสรางสรรคกบั วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา การทองเทีย่ ว
สิง่ แวดลอม เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคดา นวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา การ
ขับเคลือ่ นและความยัง่ ยืนของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสรางสรรคในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทย
TR 1003 งานบริการของธุรกิจการบิน
3(3/3-0-0)
(Airline Business Services)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจสายการบิน
วิวฒ
ั นาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบินภูมศิ าสตรการบิน การ
สำรองทีน่ ง่ั การออกตัว๋ โดยสาร ตารางเวลาการบิน การปฏิบตั งิ านภาคพืน้ การ
บริการบนเครือ่ งบินการบริการงานคลังสินคาทางอากาศ กฎระเบียบและพิธกี าร
ในธุรกิจการบิน หนวยงานและองคการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจสายการบิน
TR 1033 การถายภาพเพือ่ การทองเทีย่ ว
3(2/2-1/2-0)
(Photography for Tourism)
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการถายภาพเพือ่ การทองเทีย่ ว
กลองถายภาพ เลนสทใ่ี ชในการถายภาพ การดบันทึกขอมูล แสงกับการถาย
ภาพ การวัดแสงเพือ่ การถายภาพ แวนกรองแสง การทำงานของไฟแฟลช การ
จัดองคประกอบภาพถาย ศิลปะและเทคนิคการถายภาพแตละประเภท การ
ตกแตงภาพดวยซอฟตแวร
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Tourism Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของการทองเทีย่ ว ประเภทและรูปแบบของการทอง
เทีย่ วและบริการ ประเภทของทรัพยากรการทองเทีย่ ว บทบาท หนาที่ และ
ความสำคัญขององคกรการทองเทีย่ วระดับชาติและนานาชาติ ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว นโยบายสงเสริมการทองเทีย่ วของรัฐ แนวโนม และทิศทางการทอง
เทีย่ วในอนาคต กรณีศกึ ษา

TR 2313 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
3(3/3-0-0)
การตอนรับในงานบริการ
(Personality Development and Hospitality in Service)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ ความรู เทคนิค และวิธกี าร
พัฒนาบุคลิกภาพ เพือ่ ใชในงานบริการเกีย่ วกับรูปรางและการแตงกาย จิตใจ
การพูด อิรยิ าบถและมารยาทในสังคม แนวคิดเกีย่ วกับมนุษยสัมพันธและการ
สรางมนุษยสัมพันธ ศิลปะการตอนรับ การสือ่ สาร การแกไขปญหาเฉพาะหนา
TR 2333 พฤติกรรมนักทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Tourist Behavior)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของนักทองเทีย่ ว
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาทีใ่ ชในการวิเคราะหแรงจูงใจใน
การเดินทางทองเทีย่ ว ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจทองเทีย่ ว กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ สินคาและบริการทางการทองเทีย่ ว พฤติกรรมนักทองเทีย่ วตามความ
ตองการและความแตกตางทีเ่ กิดจากวัตถุประสงค วัฒนธรรม ภูมศิ าสตร
ประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางสังคมของนักทอง
เทีย่ ว การสำรวจพฤติกรรมนักทองเทีย่ วและกรณีศกึ ษา
TR 2343 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพือ่ อุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
ทองเทีย่ ว
(Thai Arts and Culture for Tourism Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปะไทยทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะถิน่ สถาปตยกรรม จิตรกรรม และ
ประติมากรรม ประเพณีและวัฒนธรรม นาฏศิลป ดนตรีไทย และวรรณคดีทม่ี ี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของไทย การประยุกตใชความรู ความเขาใจดานศิลป
วัฒนธรรมไทยในวิชาชีพการทองเทีย่ ว มีการศึกษานอกสถานที่
TR 2353 การจัดการธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจ
3(3/3-0-0)
ตัวแทนการทองเทีย่ ว
(Tour Operator and Travel Agency Management)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ ของธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการ
ทองเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทอง
เทีย่ ว กระบวนการจัดตัง้ ธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว การ
จัดการองคกร การดำเนินงานดานการตลาด การเจรจาตอรองทางธุรกิจ การ
บัญชีและการจัดการทางการเงิน การบริหารงานบุคคล มาตรฐานการบริการ
การจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว
การวิเคราะหปญ
 หาและปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทน
การทองเทีย่ ว แนวโนมของธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว กรณี
ศึกษา
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TR 2363 ทรัพยากรการทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Tourism Resources)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการ
ทองเทีย่ ว ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอทรัพยากรการทองเทีย่ ว ขอมูลของทรัพยากร
การทองเทีย่ วทีส่ ำคัญของประเทศไทยและของโลกทัง้ ทางธรรมชาติ ทาง
ประวัตศิ าสตรโบราณสถานศาสนสถาน และทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
กิจกรรม ปจจัยทางภูมศิ าสตรทเ่ี กีย่ วของ แนวทางการจัดการทรัพยากรการทอง
เทีย่ ว แนวทางและเทคนิคการสือ่ ความหมายเพือ่ การทองเทีย่ ว มีการศึกษานอก
สถานที่

TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Human Resource Management in Tourism Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหนาทีข่ องการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว การวางแผน การสรรหา การคัด
เลือกบรรจุและแตงตัง้ การบริหารคาตอบแทน ประโยชนและบริการทรัพยากร
มนุษย ทฤษฎีการจูงใจ การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล
การปฎิบตั งิ านของบุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณี
ศึกษา

TR 2373 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับ 3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการบริการ
(Professional Ethics and Law for
Tourismand Hospitality Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สำหรับอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการบริการ บทบาท และความรับผิดชอบ
ของธุรกิจทองเทีย่ วและการบริการทีม่ ตี อ ลูกคาและสังคม แนวคิดเกีย่ วกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการ
บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการบริการ ปญหา
ทางจริยธรรมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ แนวทาง
การแกไขและการพัฒนา

TR 3303 การขนสงและโลจิสติกสเพือ่ ธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Transportation and Logistics for Tourism Business)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการขนสงเพือ่
การทองเทีย่ ว องคประกอบของระบบการขนสงเพือ่ การทองเทีย่ ว การบริหาร
และแนวทางการดำเนินธุรกิจขนสงเพือ่ การทองเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับโลจิสติ
กสเพือ่ การทองเทีย่ ว และความสัมพันธระหวางการขนสงกับโลจิสติกสการทอง
เทีย่ ว กฎระเบียบและกฏหมายทีเ่ กีย่ วของกับการขนสง

TR 2383 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทองเทีย่ ว 3(2/2-1/2-0)
(Information Technology for Tourism)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานการทองเทีย่ ว ระบบพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ระบบการจัด
จำหนายแบบเบ็ดเสร็จ การวางแผนและออกแบบฐานขอมูล เว็บไซต และระบบ
เครือขายสังคมออนไลน เพือ่ ดำเนินการในธุรกิจดานการทองเทีย่ วและโรงแรม
กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
TR 2393 การวางแผนและการจัดนำเทีย่ ว
3(2/2-1/2-0)
(Tour Planning and Organizing)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและกระบวนการของการจัด
นำเทีย่ ว การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพือ่ จัดเสนทางการทองเทีย่ ว รูปแบบและ
การเขียนรายการนำเทีย่ ว การคิดตนทุน การกำหนดราคา และการขายรายการ
นำเทีย่ ว การเลือกและติดตอธุรกิจผลิตสินคาบริการการทองเทีย่ ว การผลิตสือ่
เพือ่ การโฆษณาประชาสัมพันธ การออกบัตรโดยสาร การประเมินผลการจัดนำ
เทีย่ ว จรรยาบรรณและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ การบริหารจัดการและการแกไข
ปญหาในการดำเนินการจัดนำเทีย่ ว มีการฝกปฎิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่

TR 3313 การตลาดเชิงกลยุทธในอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
ทองเทีย่ ว
(Strategic Marketing in Tourism Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการตลาดใน
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับการตลาด สิง่ แวดลอมทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาด
เปาหมาย พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเทีย่ ว กลยุทธสว นประสมทางการ
ตลาด การสือ่ สารการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ แนวโนมและ
สถานการณทางการตลาด และการตลาดดิจติ อลในธุรกิจทองเทีย่ ว กรณีศกึ ษา
TR 3323 การจัดการงานมัคคุเทศก
3(2/2-1/2-0)
(Tour Guide Management)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หนาที่ มารยาทและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของมัคคุเทศก การใชทกั ษะการสือ่ สารใน
อาชีพมัคคุเทศก ความรูเ กีย่ วกับระเบียบพิธกี ารเขาออกราชอาณาจักร พิธกี าร
ทางศุลกากร และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ การใหความปลอดภัยแกนกั ทองเทีย่ ว
การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน การแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานมัคคุเทศก มีการฝก
ปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่
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TR 3333 การจัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
3(3/3-0-0)
(Sustainable Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการพัฒนาการทอง
เทีย่ วอยางยัง่ ยืน แนวคิดและหลักการการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
ศึกษาและประเมินผลกระทบการทองเทีย่ วทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิง่
แวดลอม กลยุทธและการวางแผนพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน ความเชือ่ มโยง
ระหวางองคประกอบและผูม สี ว นเกีย่ วของในการทองเทีย่ วกับการพัฒนาการทอง
เทีย่ วอยางยัง่ ยืน ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการวางแผนและ
การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน กรณีศกึ ษา มีการศึกษานอกสถานที่
TR 4303 สัมมนาเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
และการบริการ
(Seminar on Tourism and Hospitaliy Industry)
Prerequisite: None
วิเคราะหสถานการณทเ่ี กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและการ
บริการ โดยใชกรณีศกึ ษา และประเด็นสถานการณในปจจุบนั คนควา
วิเคราะห อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา รวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูม ปี ระสบการณวชิ าชีพดานการทอง
เทีย่ วและการบริการ กรณีศกึ ษา
TR 3403 ธุรกิจทีพ่ กั และการบริการอาหาร
3(3/3-0-0)
(Lodging and Food Service Business)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ และวิวฒ
ั นาการของการดำเนินงานของ
ธุรกิจทีพ่ กั และการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจบริการทีพ่ กั
และอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบการจัดหนวยงาน บทบาท หนาที่
และการดำเนินงานของฝายหรือแผนกตาง ๆ การควบคุมคุณภาพการบริการ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ แนวโนมของธุรกิจทีพ่ กั และการ
บริการอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
TR 3413 อุตสาหกรรมไมซ
3(3/3-0-0)
(MICE Industry)
Prerequisite: None
ความหมาย ความสำคัญ วิวฒ
ั นาการและบทบาทของธุรกิจการจัด
ประชุมองคกร การทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดง
สินคา และนิทรรศการนานาชาติ ประเภทของอุตสาหกรรมไมซ ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซทม่ี ตี อ สังคมและเศรษฐกิจ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตออุตสาหกรรม
ไมซ การวางแผนการบริหารงาน การดำเนินงานการเจรจาตอรองการขายและ
การตลาด และการประเมินผลโครงการ หนวยงานและผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของใน
อุตสาหกรรมไมซ แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ กรณีศกึ ษา และมี
การศึกษานอกสถานที่

TR 3423 การจัดการประชุมและการทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
เพือ่ เปนรางวัล
(Meeting and Incentive Travel Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะของการประชุมองคกร
และการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล แนวคิด และแรงจูงใจของการทองเทีย่ วเพือ่
เปนรางวัล องคประกอบของการจัดการประชุมองคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปน
รางวัล ธุรกิจรับจัดการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล องคกรทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดการประชุมองคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล มีการศึกษานอกสถานที่
TR 3433 การจัดการประชุมนานาชาติ
3(3/3-0-0)
(International Convention Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของการประชุม
นานาชาติ องคประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ การเสนอขอเปนเจา
ภาพจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและเตรียมความพรอมการจัดประชุม
นานาชาติ องคกรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการประชุมนานาชาติ มีการศึกษานอก
สถานที่
TR 3443 การจัดการงานแสดงสินคา
3(3/3-0-0)
(Exhibition Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท และลักษณะของงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ องคประกอบของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ การวางแผนและ
เตรียมความพรอมการจัดงานแสดงสินคา องคกรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดงานแสดง
สินคา มีการศึกษานอกสถานที่
TR 3453 การจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะเครือ่ งมือ 3(3/3-0-0)
สือ่ สารทางการตลาด
(Special Events for Marketing communication)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะองคประกอบ และ
บทบาทของการจัดกิจกรรมในฐานะเครือ่ งมือสือ่ สารการตลาด การวางแผนและ
จัดการโครงการ การวางแผนการตลาด การประสานงานกับหนวยงานที่
เกีย่ วของและการแกไขปญหาเฉพาะหนา กรณีศกึ ษา มีการศึกษานอกสถานที่
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TR 4206 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operation Education)
Prerequisite : 1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอ ยกวา 117 หนวยกิต
2. มีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ไมตำ่ กวา 2.00
3. ตองไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของหลักสูตรการทองเทีย่ ว
การปฎิบตั งิ านในสถานประกอบการดานการทองเทีย่ ว โดยการ
วางแผนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองเขาไป
ปฎิบตั งิ านเต็มเวลาในฐานะพนักงานชัว่ คราวของหนวยงานนัน้ ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยทป่ี รึกษาและพนักงานทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
ให และจะตองจัดทำรายงานพรอมการนำเสนอภายหลังเสร็จสิน้ การปฎิบตั งิ าน
เพือ่ ประเมินผลการศึกษา
TR 4313 นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Service Innovation in Tourism Industry)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และประเภทของนวัตกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว หลักการและ
กลยุทธการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว กระบวนการปฏิบตั งิ าน
ผลิตภัณฑ และการจัดองคกร การเชือ่ มโยงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
กับการเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ปจจัยแหงความสำเร็จในการสราง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว ทิศทางและการปรับตัวของการสราง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว กรณีศกึ ษา
TR 4323 การวิจยั สำหรับการทองเทีย่ ว
3(2/2-1/2-0)
(Research for Tourism)
Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการ ขัน้ ตอนและจรรยาบรรณในการวิจยั การ
กำหนดประเด็นปญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของการกำหนด
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคุณภาพ การกำหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอ มูล สถิตทิ ใ่ี ชสำหรับการวิเคราะหขอ มูล การอภิปรายและสรุปผล
การวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการนำเสนอผลงานการวิจยั
TR 4403 การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Tourism)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และวิวฒ
ั นาการของการทองเทีย่ วเชิง
สุขภาพ ประเภทของการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การจัดการและการดำเนิน
งานการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพแบบองครวม การปรับใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การ
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ กิจกรรมและรูปแบบ
ของการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การสือ่ ความหมายและเสริมสรางประสบการณ
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ แนวโนมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในอนาคต ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศกึ ษา และมีการศึกษานอกสถานที่
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TR 4413 การทองเทีย่ วเชิงกีฬา
3(3/3-0-0)
(Sports Tourism)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและรูปแบบการทองเทีย่ วเชิง
กีฬา กิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงกีฬาของไทย หลักการและกระบวนการวางแผน
เพือ่ การจัดการและพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงกีฬา นโยบายและบทบาทของหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด
กิจกรรมและเสนทางการทองเทีย่ วเชิงกีฬา การสือ่ ความหมายและเสริมสราง
ประสบการณการทองเทีย่ วกีฬา แนวโนมการทองเทีย่ วเชิงกีฬาของโลกและของ
ไทย ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศกึ ษา และมีการศึกษานอกสถานที่
TR 4423 การทองเทีย่ วเชิงอาหาร
3(3/3-0-0)
(Food Tourism)
Prerequisite :None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเทีย่ ว
เชิงอาหาร ศึกษาการเรียนรูเ กีย่ วกับอาหารหรือการทองเทีย่ วเชิงอาหาร หลัก
การและกระบวนการวางแผนเพือ่ การจัดการและพัฒนาการทองเทีย่ วเชิง
อาหาร การประกอบการและการลิม้ รสอาหาร กิจกรรมและเสนทางการทอง
เทีย่ วเชิงอาหาร การสือ่ ความหมายและเสริมสรางประสบการณการทองเทีย่ ว
เชิงอาหารไทย นโยบายและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเทีย่ วเชิงอาหารของ
โลกและของไทยปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศกึ ษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่
TR 4433 การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3(2/2-1/2-0)
(Cultural Tourism)
Prerequisite :None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย หลัก
การและกระบวนการวางแผนเพือ่ การจัดการและพัฒนาการทองเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมอยางยัง่ ยืน นโยบายและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน แนวโนมการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย ความ
สำคัญของการอนุรกั ษทรัพยากรการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมและเสนทางการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การสือ่
ความหมายและเสริมสรางประสบการณการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศกึ ษา มีการฝกปฏิบตั ิ และมีการศึกษานอก
สถานที่
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TR 4443 การทองเทีย่ วทางทะเล
3(2/2-1/2-0)
(Marines Tourism)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ และรูปแบบการทองเทีย่ ว
ทางทะเล ทรัพยากรทองเทีย่ วทางทะเลของโลกและของไทย หลักการและ
กระบวนการวางแผนเพือ่ การจัดการและพัฒนาการทองเทีย่ วทางทะเลอยาง
ยัง่ ยืน นโยบายและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมและเสนทางการทองเทีย่ วทางทะเล การสือ่ ความหมายและเสริมสราง
ประสบการณการทองเทีย่ วทางทะเล แนวโนมการทองเทีย่ วทางทะเลของโลก
และของไทย ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศกึ ษา มีการฝกปฎิบตั แิ ละ
ศึกษานอกสถานที่
TR 4453 การทองเทีย่ วภูมภิ าคอาเซียน
3(3/3-0-0)
(ASEAN Tourism)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของกลุม ประชาคมอาเซียนตอ
การทองเทีย่ ว กรอบความรวมมือดานการทองเทีย่ ว ประวัตศิ าสตร สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรการทองเทีย่ วของประเทศในกลุม ประชาคม
อาเซียน นโยบายและแผนการดำเนินงานดานการพัฒนาการทองเทีย่ วตาม
กรอบความรวมมือของประเทศตางๆ ในกลุม ประชาคมอาเซียนความพรอมและ
ขีดความสามารถทางการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ
ของแตละประเทศ ผลกระทบทีม่ ตี อ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและ
การบริการในกลุม ประชาคมอาเซียน
TR 4463 งานผูน ำเทีย่ ว
3(2/2-1/2-0)
(Tour Leading)
Prerequisite : None
ความหมาย และความสำคัญของงานผูน ำเทีย่ ว ลักษณะ และสภาพ
แวดลอมของธุรกิจนำเทีย่ วออกนอกประเทศ เอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง
ทองเทีย่ วตางประเทศ การติดตอประสานงานกับธุรกิจผลิตสินคาและบริการ
ทางการทองเทีย่ ว และตัวแทนทองเทีย่ วในตางประเทศ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
กอน ระหวาง และหลังการนำเทีย่ ว พิธกี ารเขา
-ออกราชอาณาจักรและประเทศปลายทาง พฤติกรรมนักทองเทีย่ วชาวไทยใน
การทองเทีย่ วตางประเทศ การสือ่ สารในงานนำเทีย่ ว เทคนิคในการนำเทีย่ ว
การใชเทคโนโลยีเพือ่ การนำเทีย่ ว การอำนวยความสะดวกและใหความปลอดภัย
แกนกั ทองเทีย่ ว การบริหารจัดการและแกไขปญหาการทองเทีย่ ว กฎหมาย ขอ
กำหนด และขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ การฝกปฏิบตั กิ ารจัดนำเทีย่ วในตางประเทศ
และการศึกษานอกสถานที่

TR 4473 การบริหารประสบการณนกั ทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Tourist Experience Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของการบริหาร
ประสบการณนกั ทองเทีย่ ว หลักการ แนวคิด และกิจกรรมในการสรางความ
จงรักภักดีตอ สินคาและบริการทางการทองเทีย่ ว แนวคิดการสราง
ประสบการณนกั ทองเทีย่ ว กระบวนการการบริหารประสบการณนกั ทองเทีย่ ว
กลยุทธในการบริหารประสบการณนกั ทองเทีย่ ว การบริหารประสบการณนกั
ทองเทีย่ วผานสือ่ สังคมออนไลน ปญหาและอุปสรรคของการบริหาร
ประสบการณนกั ทองเทีย่ ว กรณีศกึ ษา
TR 4483 การจัดการชุมชนเพือ่ การทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
(Community Management for Tourism)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบและหลักการของการจัดการ
ชุมชนเพือ่ การทองเทีย่ ว แนวคิดสิทธิและบทบาทของชุมชนในการมีสว นรวมใน
การจัดการการทองเทีย่ ว การจัดการทรัพยากรและการใชทรัพยากรชุมชนเพือ่
การทองเทีย่ ว รูปแบบ ศักยภาพ และขอจำกัดของการทองเทีย่ วโดยชุมชน
กระบวนการสรางเครือขายภาคประชาชน เครือขายชุมชนเพือ่ การทองเทีย่ ว
การจัดการชุมชนเพือ่ การทองเทีย่ วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน กรณีศกึ ษา มีการศึกษานอกสถานที่
TR 4493 การดำเนินงานและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจสายการบิน
(Airline Business Operations and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจสายการบิน
วิวฒ
ั นาการการขนสงทางอากาศและธุรกิจสายการบินภูมศิ าสตรการบิน กฎ
ระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน การบริการภาคพืน้ ของทา
อากาศยานการบริการบนเครือ่ งบินการบริการงานคลังสินคาทางอากาศ ระบบ
สำรองทีน่ ง่ั บัตรโดยสารและการคำนวณคาโดยสาร พฤติกรรมผูบ ริโภคการขาย
และการตลาดในธุรกิจสายการบินหนวยงานและองคการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
สายการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
TR 4503 การดำเนินงานและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจเรือสำราญ
(Cruise Business Operations and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของธุรกิจเรือสำราญ
วิวฒ
ั นาการการเดินเรือประเภทและโครงสรางทางกายภาพของเรือสำราญ การ
จัดการและการดำเนินงานธุรกิจเรือสำราญ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นเรือ่ งดานเทคนิค
ดานการบริการ และสวนปฏิบตั งิ านหนาทีภ่ าคพืน้ ดิน สิง่ อำนวยความสะดวก
และการบริการบนเรือเสนทางการเดินเรือ กิจกรรมและนันทนาการบนเรือการ
บริการและกิจกรรมสำหรับนักทองเทีย่ วในบริเวณเมืองทา พฤติกรรมนักทอง
เทีย่ ว การดำเนินงานดานการขายและการตลาด กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
สถานการณและแนวโนมธุรกิจเรือสำราญ มีการศึกษานอกสถานที่
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TR 4513 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา 3(2/2-1/2-0)
(Spa Business Operations and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของสปา ความรูท ว่ั ไป
เกีย่ วกับสปาเพือ่ สุขภาพและการบำบัด วิวฒ
ั นาการของธุรกิจสปา ประเภทและ
ลักษณะในการใหบริการ เทคนิคและการปฏิบตั กิ ารนวดสปารูปแบบตางๆ การ
จัดตัง้ ธุรกิจสปา การออกแบบ การประชาสัมพันธ การตลาด และกฎหมายที่
เกีย่ วของในการประกอบธุรกิจสปา มีการฝกปฏิบตั ิ และศึกษานอกสถานที่
TR 4523 การดำเนินงานและการจัดการทีพ่ กั ทางเลือก 3(3/3-0-0)
(Alternative Accommodation Operations
and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดการทีพ่ กั ทาง
เลือก ความรูเ บือ้ งตนสำหรับการจัดการทีพ่ กั ทางเลือก การจัดเตรียมทรัพยากร
ในองคกร วิธกี ารดำเนินการและการบริการ ประเภททีพ่ กั แรมทีเ่ กีย่ วของ
โครงสรางการบริหารงาน การตลาด ปญหาและแนวโนมในการจัดการ ขอ
บกพรองและแนวทางการแกไขปญหาในการดำเนินการทีพ่ กั ทางเลือก มีการ
ศึกษานอกสถานที่
TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
3(2/2-1/2-0)
ในธุรกิจทีพ่ กั แรม
(Sport and Recreationin Lodging Business)
Prerequisite :None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการความรูเ บือ้ งตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน
องคกร การวางแผนกลุม กิจกรรม การบริการ การสรางสือ่ ประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมการแขงขันและกิจกรรมนันทนาการในทีพ่ กั แรม โครงสรางการ
บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจทีพ่ กั แรม การตลาด
การกำหนดกลุม เปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนินกิจการ
ทีพ่ กั แรม มีการฝกปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่
TR 4533 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
3(2/2-1/2-0)
ในธุรกิจทีพ่ กั แรม
(Sport and Recreationin Lodging Business)
Prerequisite :None
ความหมาย ความสำคัญ และองคประกอบของการจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการความรูเ บือ้ งตนสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการการจัดเตรียมทรัพยากรใน
องคกร การวางแผนกลุม กิจกรรม การบริการ การสรางสือ่ ประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมการแขงขันและกิจกรรมนันทนาการในทีพ่ กั แรม โครงสรางการ
บริหารงาน การดำเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจทีพ่ กั แรม การตลาด
การกำหนดกลุม เปาหมาย ปญหาและแนวโนมในการจัดการการดำเนินกิจการ
ทีพ่ กั แรม มีการฝกปฏิบตั ิ และการศึกษานอกสถานที่
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VB 5003 ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Vietnamese for Daily life)
Prerequisite : None
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนสำหรับผูเ รียนทีไ่ มมพี น้ื ฐาน
ความรูม ากอน เนนศัพทและโครงสรางพืน้ ฐานอยางงาย เพือ่ ใชสอ่ื สารในชีวติ
ประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การนัดหมาย การซือ้ ของ
VB 5013 ภาษาเวียดนามสำหรับงานบริการ
3(3/3-0-0)
(Vietnamese for Hospitality Service)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน รวมทัง้ คำศัพท โครงสราง
ประโยค และสำนวนพืน้ ฐาน โดยเนนการสนทนาในสถานการณตา งๆทีเ่ กีย่ วกับ
งานดานบริการ การทองเทีย่ ว การโรงแรมและการตอนรับ
VB 5023 ภาษาเวียดนามเพือ่ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Vietnamese for Tourism Industry)
Prerequisite : None
ฝกทักษะดานการสนทนาในภาษาสำนวนทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว รวม
ถึงบทสนทนาทีใ่ ชสำหรับนักทองเทีย่ ว โดยจัดสถานการณจำลองในการปฏิบตั ิ
งานในสนามบิน โรงแรม บริษทั นำเทีย่ ว ภัตตาคาร รานคา
VB 5033 ภาษาเวียดนามเพือ่ การติดตอธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเทีย่ ว
(Vietnamese for Tourism Business Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาเวียดนามในการจัดทำเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว การติดตอประสานงาน การเขียน
เอกสารติดตอกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร ราน
จำหนายสินคาทีร่ ะลึก รวมถึงการเขียนโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของ
กับธุรกิจนำเทีย่ วและธุรกิจตัวแทนการทองเทีย่ ว
VB 5043 ภาษาเวียดนามเพือ่ มัคคุเทศกและผูน ำเทีย่ ว 3(3/3-0-0)
(Vietnamese for Tour Guides and Tour leaders)
Prerequisite : None
คำศัพท วลี รูปแบบประโยค สำนวนภาษาเวียดนามในงาน
มัคคุเทศก เทคนิค วิธกี ารนำเทีย่ ว และความรูเ บือ้ งตนสำหรับงานมัคคุเทศก
ขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ฝกสนทนาภาษาเวียดนามทัง้ ในสถานการณจำลองและในสถานที่
ทองเทีย่ วจริง มีการศึกษานอกสถานที่
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คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนานาชาติ

CN 1113 ภาษาจีน 1 **
3(3/3-0-0)
(Chinese 1)
Prerequisite: None
คำศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียวและประโยคความรวมที่
ใชบอ ย ระบบไวยากรณพน้ื ฐาน วิธกี ารเขียนและจดจำตัวอักษรจีน โดยเนน
ทักษะการพูด ฟง อาน เขียนและการใชพจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพท
ภาษาจีนไมนอ ยกวา 600 คำ

CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation 2)
Prerequisite: CN 2213
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษากึง่ ทางการเปน
หลัก ฝกฝนจากบทสนทนาทีส่ มมุตขิ น้ึ จากสถานการณตา งๆ ฝกสรุปใจความจาก
เนือ้ หาบทสนทนาทีเ่ รียน รวมทัง้ การศึกษา คำศัพท สำนวนและรูปแบบประโยค
ทีย่ าวและซับซอนขึน้

CN 1123 ภาษาจีน 2**
3(3/3-0-0)
(Chinese 2)
Prerequisite: CN 1113 ภาษาจีน 1
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนทีใ่ ชบอ ย ระบบ
ไวยากรณพน้ื ฐาน การศึกษาคำศัพทใหมภาษาจีนเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา 600 คำ

CN 2313 การอานภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Reading 1)
Prerequisite: CN 1113
ทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจและการจับใจความสำคัญจากความ
เรียงหรือนิทานสัน้ ๆ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความรูพ น้ื ฐานดานศิลปวัฒนธรรมและสังคม
จีน การจดจำและประยุกตใชคำศัพทหรือโครงสรางประโยคแบบตางๆ

CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน**
3(3/3-0-0)
(Chinese Listening - Speaking)
Prerequisite: None
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบือ้ งตน การฝกฝนโดยใชประโยค
หรือบทสนทนาสัน้ ๆ ทีส่ มมุตขิ น้ึ จากสถานการณและโอกาสตาง ๆ การฝกฝน
การฟงแลวพูดสรุปใจความสำคัญ
CN 2113 ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
(Chinese 3)
Prerequisite: CN 1123
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนทีใ่ ชบอ ย ระบบไวยากรณ
จีน โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคำ
ศัพทใหมเพิม่ ขึน้ ประมาณ 600 คำ
CN 2123 ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
(Chinese 4)
Prerequisite: CN 2113
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอน ระบบไวยากรณจนี โดย
เนนการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีนจากความเรียง นิทาน หรือบท
ความสัน้ ๆ การศึกษาคำศัพทใหมเพิม่ ขึน้ ประมาณ 600 คำ
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1**
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation 1)
Prerequisite: CN 1213
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนาทีส่ มมุตขิ น้ึ จาก
สถานการณตา งๆ ในชีวติ ประจำวัน สำนวนและรูปประโยค

CN 2323 การอานภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Reading 2)
Prerequisite: CN 2313
ทักษะการอานเร็วเพือ่ เก็บขอมูล จับใจความสำคัญหรือสรุปความ
การอานเพือ่ แสดงความคิดเห็นจากความเรียง นิทาน สุภาษิต นิทานทีม่ คี ติ
สอนใจหรือแทรกปรัชญาคำสอน การอานบทรอยกรองสัน้ ๆ การฝกจดจำและ
ประยุกตใชคำศัพทหรือโครงสรางประโยครูปแบบตาง ๆ
CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Grammer)
Prerequisite: CN 1123
โครงสรางพืน้ ฐานทางไวยากรณจนี ชนิดและโครงสรางของคำ วลีและ
ประโยคภาษาจีน สวนประกอบของประโยค การวิเคราะหสว นประกอบและ
โครงสรางของประโยค การ ศึกษาวิเคราะหไวยากรณภาษาจีนทีน่ กั ศึกษาไทย
มักใชผดิ
CN 2673 สุภาษิตจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Proverbs)
Prerequisite: CN 1123 ภาษาจีน 2
สำนวน สุภาษิตและคำพังเพยของจีนทีใ่ ชในชีวติ ประจำวัน ทีม่ า
ความหมาย เจตคติและปรัชญาทีแ่ ฝงอยูใ นสุภาษิตจีน รวมถึงการนำไป
ประยุกตใช
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CN 3233 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก
3(3/3-0-0)
(Chinese for Tour Guides )
Prerequisite: CN 2223
บทบาท หนาทีแ่ ละคุณลักษณะ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก คำ
ศัพท สำนวนภาษาจีนและความรูส ำหรับงานมัคคุเทศก เชน เทคนิคและวิธี
การนำเทีย่ ว ขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเทีย่ ว
ตางๆ ในประเทศไทย รวมถึงการจัดตารางการทองเทีย่ ว การฝกปฏิบตั เิ ปน
มัคคุเทศกภาษาจีนทัง้ ในสถานการณจำลองและในสถานทีท่ อ งเทีย่ วจริง

CN 3233 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก
3(3/3-0-0)
(Chinese for Tour Guides )
Prerequisite: CN 2223
บทบาท หนาทีแ่ ละคุณลักษณะ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก คำ
ศัพท สำนวนภาษาจีนและความรูส ำหรับงานมัคคุเทศก เชน เทคนิคและวิธี
การนำเทีย่ ว ขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเทีย่ ว
ตางๆ ในประเทศไทย รวมถึงการจัดตารางการทองเทีย่ ว การฝกปฏิบตั เิ ปน
มัคคุเทศกภาษาจีนทัง้ ในสถานการณจำลองและในสถานทีท่ อ งเทีย่ วจริง

CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Business Conversation)
Prerequisite: CN 2223
คำศัพทและสำนวนภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทักษะการ
สนทนาโตตอบอยางมีชน้ั เชิงทางธุรกิจในรูปแบบทางการและไมเปนทางการ การ
พูดคุยทางโทรศัพท การตอนรับ ทักษะการฟงและสรุปใจความ ฝกฝนโดยใช
สถานการณจำลองรวมทัง้ ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติทม่ี ตี อ การสือ่ สาร

CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Business Conversation)
Prerequisite: CN 2223
คำศัพทและสำนวนภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทักษะการ
สนทนาโตตอบอยางมีชน้ั เชิงทางธุรกิจในรูปแบบทางการและไมเปนทางการ
การพูดคุยทางโทรศัพท การตอนรับ ทักษะการฟงและสรุปใจความ ฝกฝนโดย
ใชสถานการณจำลองรวมทัง้ ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติทม่ี ตี อ การ
สือ่ สาร

CN 3343 การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Business News Reading)
Prerequisite: CN 2323
คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนทีใ่ ชในขาวธุรกิจ
ทักษะการอานขาวสารธุรกิจภาษาจีนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก สิง่ ตีพมิ พและ
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ
CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing I)
Prerequisite: CN 1123
เทคนิควิธกี ารและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยค
ภาษาจีนพืน้ ฐาน การเลือกใชคำศัพทและรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการเขียนขยาย
ความและยอความ ความเรียงสัน้ ๆ 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
โวหารทีเ่ หมาะสมในการเขียน

CN 3343 การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Business News Reading)
Prerequisite: CN 2323
คำศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนทีใ่ ชในขาวธุรกิจ
ทักษะการอานขาวสารธุรกิจภาษาจีนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก สิง่ ตีพมิ พและ
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ
CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing I)
Prerequisite: CN 1123
เทคนิควิธกี ารและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยค
ภาษาจีนพืน้ ฐาน การเลือกใชคำศัพทและรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการเขียนขยาย
ความและยอความ ความเรียงสัน้ ๆ 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
โวหารทีเ่ หมาะสมในการเขียน
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CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Arts and Culture)
Prerequisite: CN 2323
ประวัติ อารยธรรมจีน วิถชี วี ติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คตินยิ ม ความเชือ่ แนวความคิด ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรม
จีน เชน การเขียนอักษรจีนดวยพูก นั การถักเชือก การตัดกระดาษ
CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Overseas Chinese in ASEAN)
Prerequisite: CN 2323
ความเปนมา การตัง้ ถิน่ ฐาน รูปแบบการดำเนินชีวติ ของชาวจีนโพน
ทะเลในอาเซียน ภาษาจีนทองถิน่ และวัฒนธรรมจีนทีแ่ พรหลายใน
ประเทศไทย บทบาทของสมาคมจีน มูลนิธจิ นี โรงเรียนจีนและเครือขายองคกร
ของชาวจีน

CN 4013 ระบบสารสนเทศภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Information System)
Prerequisite: CN 2113
ทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมภาษาจีน การบันทึกขอมูลภาษา
จีนดวยระบบตางๆ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใช
เครือ่ งมือสือ่ สารสืบคนขอมูลวิธี การนำเสนอรายงานขอมูลภาษาจีนเบือ้ งตนดวย
สือ่ สารสนเทศ
CN 4153 การแปลธุรกิจจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Businese Translation)
Prerequisite: CN 2113
เทคนิคการแปลขาวสารขอมูลดานธุรกิจจีน คำศัพท สำนวน
โครงสรางประโยคทีใ่ ชวงการธุรกิจ การแปลสถิตติ วั เลข ขาวสารขอมูลดาน
เศรษฐกิจ การแปลจดหมายธุรกิจ การแปลฉลากสินคาและขอมูลดานโฆษณา

CN 3583 ปรัชญาและแนวคิดแบบจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Philosophy and Ideas)
Prerequisite: CN 2113
ปรัชญาคำสอนของปรัชญาเมธีชาวจีนทีม่ ชี อ่ื เสียง ไดแก เลาจือ่ ขงจือ่
จวงจือ่ หานเฟยจือ่ จุดเดนและขอแตกตางของปรัชญาคำสอนของแตละสำนัก
แนวทางการนำปรัชญาและแนวคิดแบบจีนมาประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน

CN 4303 การพูดภาษาจีนในทีช่ มุ ชน
3(3/3-0-0)
(Chinese Public Speaking)
Prerequisite: CN 2223
เรียนรูค ำศัพท สำนวน โวหาร ลีลา ทาทาง น้ำเสียง อารมณ
ประกอบการกลาวสุนทรพจนภาษาจีนเนือ่ งในโอกาสตางๆ รวมถึงงานพิธกี า
รอืน่ ๆทีต่ อ งใชการพูดในทีช่ มุ ชนเขามาเกีย่ วของ

CN 3683 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบือ้ งตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Chinese Linguistics)
Prerequisite: CN 2113
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบเสียงภาษาจีน การเขียนเสียงอานดวย
สัทอักษรสากล การจัดกลุม ภาษาจีนถิน่ และความสัมพันธระหวางภาษาจีนกับ
ภาษาในตระกูลเดียวกัน หลักการสรางคำ ความหมายของคำ คำเหมือน คำตรง
ขาม คำพองเสียง พองรูป

CN 4453 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing in Business)
Prerequisite: CN 3413
รูปแบบและทักษะการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจติดตอ
ระหวางหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ ไดแก หนังสือเชิญ จดหมายสัง่ ซือ้ สินคา
เขียนเสนอราคา ตอรองราคา สัญญาขอตกลงทางธุรกิจตาง ๆ

CN 3713 ภาษาจีนโบราณประยุกต
3(3/3-0-0)
(Applied Classical Chinese)
Prerequisite: CN 2323
คำศัพท สำนวนและไวยากรณพน้ื ฐานของภาษาจีนโบราณ โดย
เฉพาะลักษณะทางภาษาทีย่ งั คงมีอทิ ธิพลตอภาษาจีนปจจุบนั การแปล เปรียบ
เทียบคำและความหมายของภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบนั
CN 3843ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)
Prerequisite: CN 2223
บทบาท หนาทีแ่ ละคุณลักษณะของเลขานุการ คำศัพท สำนวนภาษา
จีนและความรูเ บือ้ งตนทีจ่ ำเปนสำหรับงานเลขานุการ ไดแก การสมัครงานและสอบ
สัมภาษณตำแหนงเลขานุการ การพิมพ รับ-สงและจัดเก็บเอกสารหนังสือ การจัด
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม การติดตอสือ่ สารทางโทรศัพทหรือเครือ่ ง
มือโทรคมนาคมอืน่ ๆ ทักษะการสนทนาสือ่ สารโดยฝกฝนจากสถานการณ
จำลอง

CN 4843 ภาษาจีนเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Public Relations)
Prerequisite: CN 2113
ความสำคัญและลักษณะของงานประชาสัมพันธ หลักวิธกี าร และขัน้
ตอนดำเนินงานประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธเพือ่ การโฆษณารณรงค
ตางๆ วิธแี ละรูปแบบการใชภาษาจีนในการเขียนเพือ่ งานประชาสัมพันธ
ประเภทตาง ๆ การอานประกาศเพือ่ การประชาสัมพันธรวมถึงมารยาทและ
การวางตัวในทีป่ ระชุมชนของนักประชาสัมพันธ
CN 4963 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Seminars in Business Chinese)
Prerequisite: CN 2223
รูปแบบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารดำเนินการสัมมนา การรวบรวม บูรณ
าการ วิเคราะหและนำเสนอขอมูล การรวมระดมความคิด อภิปรายและ
วิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุม สัมมนาหัวขอเกีย่ วกับธุรกิจไทย – จีน
หรือภาษาจีนเชิงธุรกิจ

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

123

CN 4983 การประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน
3(3/3-0-0)
(Thai and Chinese Business Management)
Prerequisite: CN 3563
ประวัตกิ ารประกอบธุรกิจระหวางไทย-จีน วัฒนธรรมทางการคาของ
จีน วิธกี ารลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบจีน หลักเกณฑและขอควรระวังใน
การติดตอธุรกิจกับชาวจีน การเตรียมตัวเปนผูส ง ออกไปยังประเทศจีน ศึกษา
วิเคราะหลกั ษณะทางภูมศิ าสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑลของจีน

IGE 104 มนุษยกบั สิง่ แวดลอม
3(3/3-0-0)
(Man and Environment)
Prerequisite: None
ตนกำเนิดและการวิวฒ
ั นาการของมนุษย สิง่ แวดลอมและสมดุลย
ทางธรรมชาติ สิง่ แวดลอมของมนุษย การเจริญเติบโตของสังคมและประชากร
มนุษย ผลตาง ๆ ทีม่ นุษยมตี อ สิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ วิธตี า ง ๆ ในการแก
ปญหาดังกลาวเชนการจัดการและการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม

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 และกลวิธใี นการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการ
แปล และแนวทางแกไข ฝกแปลภาษาระดับประโยค และยอหนาทีม่ เี นือ้ หาไม
ซับซอน

IGE 105 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite: None
การใชทกั ษะภาษาทัง้ สีด่ า น คือการฟง การพูด การอานและการ
เขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวติ ประจำวัน การอานเพือ่ ความเขาใจ การ
เขียนบันทึกอยางงาย เพือ่ การสือ่ สาร

ICE 002 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
3(3/3-0-0)
(Pre- Cooperative Education)
Prerequisite: ศึกษารายวิชาในหลักสูตรโดยมีหนวยกิตทีไ่ ดไมตำ่ กวา 120 หนวยกิต
ความพรอมในการทำงานรวมกับผูอ น่ื บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและ
ทักษะการสือ่ สาร ความรูพ น้ื ฐานและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองคกร หลักการบริหารจัดการ และระบบประกัน
คุณภาพองคกร
ICE 003 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Cooperative Education)
Prerequisite: ICE 002 และเกรดเฉลีย่ สะสมไมตำ่ กวา 2.00
การปฏิบตั งิ านดานภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนในสถานประกอบ
การอยางเปนระบบ นักศึกษาออกไปปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานประกอบการนัน้ ๆ
โดยตองปฏิบตั งิ านใหกบั สถานประกอบการเชนเดียวกับการเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการ มีกำหนดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือไมตำ่ กวา
16 สัปดาห และไมนอ ยกวา 640 ชัว่ โมง
IGE 101 มนุษยกบั สังคม
3(3/3-0-0)
(Man and Society)
Prerequisite: None
ลักษณะเฉพาะ โครงสราง องคประกอบ และกระบวนการทาง
สังคม การเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาการในสังคมอันเนือ่ งมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี สิง่ แวดลอม และปจจัยอืน่ ๆ การวิเคราะหและการ
ศึกษาเนือ้ หาดานตาง ๆ ของปญหาในสังคมไทยและสังคมโลก

IGE 106 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite: IGE 105
ทักษะการใชศพั ท สำนวน การฟง การสนทนาเกีย่ วกับหัวขอในชีวติ
ประจำวันในเรือ่ งตาง ๆ การอานเพือ่ ความเขาใจ การเขียนทีไ่ มสลับซับซอน
ระดับยอหนา
IGE 107 วัฒนธรรมไทย-จีน
3(3/3-0-0)
(Thai – Chinese Culture)
Prerequisite: None
พัฒนาการและการคลีค่ ลายขยายตัวของวัฒนธรรมไทยตัง้ แตอดีตสู
ปจจุบนั มิตทิ างวัฒนธรรม วิถกี ารดำเนินชีวติ และรากฐานของสังคมไทย
หลักปรัชญาและจริยธรรมของสำนักขงจือ่ เหลาจือ่ และมอจือ่ หลักศาสนาและ
ลัทธิความเชือ่ ของพุทธศาสนานิกายมหายาน ความเชือ่ ในเทพตาง ๆ ความ
สัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในวงศตระกูล องคกรทางสังคม ความรู
เกีย่ วกับศิลปะ วรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม ศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมไทย-จีน
IGE 108 ภาวะผูน ำกับการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite: None
ลักษณะของผูน ำและภาวะความเปนผูน ำ การพัฒนาและบูรณ
าการ กระบวนการทางการจัดการเพือ่ พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทาง
ดานการทำงานรวมกับผูอ น่ื
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IGE 110 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite: None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง พูด การอานและการ
เขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในทีป่ ระชุม การเขียนรูปแบบ
ตาง ๆ การใชภาษาสือ่ มวลชน การอานสิง่ พิมพประเภทตาง ๆ เพือ่ เปนเครือ่ ง
มือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน การ
รูเ ทาทันความเปลีย่ นแปลงทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ทัง้ ฐานะผูร บั สาร
และผูส ง สาร
IGE 112 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2/2-1/2-0)
(Information Technology)
Prerequisite: None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั และโปรแกรมประยุกต
ในการสืบคนขอมูล การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือ
ขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพือ่ การเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

IGE 117 จิตวิทยาเพือ่ การดำรงชีวติ
3(3/3-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite: None
ศาสตรเกีย่ วกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน
ความเขาใจผูอ น่ื การสรางความสัมพันธ การมีสขุ ภาพจิตทีด่ ใี นการดำรงชีวติ
เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอ น่ื อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา
และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
MY 1003 ภาษาพมาเบือ้ งตน
3(3/3-0-0)
(Elementary Burmese)
Prerequisite : None
การอานและเขียนตัวอักษรพมา ระบบไวยากรณและรูปประโยคพืน้
ฐาน การฟง การพูดภาษาพมาทีใ่ ชในชีวติ ประจำวัน

