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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา : คณะ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร: 25511811105846 
  

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism 
Management (International Program) 

 
2.ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism  Management) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):… บธ.บ. (การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):.... B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 

 
3.  วิชาเอก 
การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

126 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
                       หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)       หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 
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            หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี                 หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี 
        
            อ่ืนๆ (ระบุ)  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
   หลักสูตรทางวิชาการ  

 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
                  
          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 
      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 
                     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
    

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
                  
          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 
    รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
 
                 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 

   
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 
 • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น ได้แก่  
- ชื่อสถาบัน ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)                
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนการบรรจุรายวิชาด้านจัดประชุมไว้ในหลักสูตร การฝึกอบรมอาจารย์และ
พัฒนาบุคลากรด้านไมซ์        
- ชื่อสถาบัน School of Hotel & Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University    
  
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุนความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนบุคลากร และ
นักศึกษาระหว่างสถาบัน  (ดูเอกสารแนบ ภาคผนวก จ)    



 

 

4 

 

  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
                   
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - เป็นหลักสูตร(ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชา การบริหารการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ...1..../....2561.  เมื่อวันที่  9 เดือน  
มกราคม พ.ศ. 2561 
 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชา การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ)  พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ... 2 /....2561.  เมื่อวันที่  27 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 
2561 
  - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  3 /2561  เมื่อวันที่  4 เดือน 
เมษายน พ.ศ.  2561 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ .....2..... /...2561....  เมื่อวันที่  ...18........ เดอืน เมษายน 
พ.ศ.  2561 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการโรงแรม บริษัททัวร์ ธุรกิจสปา ศูนย์ประชุม 
ธุรกิจการบริการเพ่ือการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
สาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้ 
• ผู้จัดการห้องอาหาร 
• เจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวเพ่ีอเป็นรางวัล 
• เจ้าหน้าที่สายการบิน 
• ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว 
• เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวต่างๆ 
• เจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุมสัมมนา 
• เจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าโรงแรม 
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• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายด้านธุรกิจบริการ 
• เจ้าหน้างานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร@ 
ล าดับ ต าแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ต ารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 รศ. ด้าน
บริหาร
การ
โรงแรม
และการ
ท่องเทีย่ว 
 

ดร.บงกช  
ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
งามสม 
 
 

31024000282xxx Ph.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.H.M. 
 
 
 
 
 
 

-(Tourism and 
Convention 
Marketing) 

School of Hotel and  
Restaurant  
Administration,  
Oklahoma State,USA 
2544 
 
-(Tourism and 
Hospitality 
Management) 
(Honors),  
University of  
Houston, Houston,  
Texas, USA 2539 

9 9 -Authenticity in screen 
tourism: Significance of 
real & substituted 
screen locations. 
Journal of Hospitality 
& Tourism Research. 
-Rittichainuwat, B., 
Nelson, R., & 
Rahmafitria, F.  (2018). 
Applying the 
perceived probability 
of risk and bias toward 
optimism: Implications 
for travel decisions in 
the face of natural 
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อ.บ. 

 
ภาษาต่างประเทศ เอก
ภาษาฝรั่งเศส โท
ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน คณะอักษรศาสตร์                      
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

disasters.  Tourism 
Management. 
-Rittichainuwat, B.  
(2017). Enhancing 
Work-Integrated 
Learning through 
Active Co-ops.  CHRIE 
Communiqué.  
October, 31 (10), p.6. 
-Rittichainuwat, B.  
(2016). Does Tourism 
Break Down or Create 
Stereotype Barriers? 
CHRIE Communiqué.  
December, 30(12), p.7, 
9.  
-Rittichainuwat, B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
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tourists in visiting a 
film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 
-Rittichainuwat, B. N. & 
Chakraborty, G. & 
Rattanaphinanchai, S.  
Tourists’ Motivations 
to travel during 
financial crisis.  
(2014a). Journal of 
Quality Assurance in 
Hospitality and 
Tourism.  15(1), 100-
113.   
-Rittichainuwat, B., Qu, 
H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014b).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
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Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
-Rittichainuwat, B., 
Rattanaphinanchai, S., 
Hichitake, Y., & Wei, S.  
(2014c).  Paper 
presented at the 2014 
New Zealand Tourism 
and Hospitality 
Research Conference 
in Hamilton, New 
Zealand (December 9-
12, 2014).   
-Rittichainuwat, N. 
Bongkosh.  (2013a). 
Tourists’ and tourism 
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suppliers’ perceptions 
toward Crisis 
Management on 
tsunami.  Tourism 
Management. 34, 
February: 112-121.   
-Rittichainuwat, N. 
Bongkosh.  (2013b). 
Tourists’Perceived 
Risks toward Overt 
Safety Measures.  
Journal of Hospitality 
& Tourism Research, 
37(2), 199-216.   
 

2 อาจารย์ Mr.Kris  Mouton Ei041196 บธ.ม. 
 
 
 
 
 
B.B.A. 
 
 

-มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๕  
 
 
 
 
(Marketing) 
Marketing College of 
Advanced Technical 

15 15 -Rittichainuwat, B., Qu, 
H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
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B.B.A. 

Education Simon 
Stevin, Bruges, 
Belgium, 2543 
 
-(Hotel Management) 
College of the 
Province of Antwerp. 
Antwerp, 
2541 
 

Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
 

3 อาจารย์ อาจารย์แสนวิชา  
มุตตามระ 
 
 

5103000013156 M.B.A. 
 
 
 
B.A. 

-(Tourism) 
University of Otago, 

New Zealand, 2540 
 
-(Commerce in 
Marketing) 
University of Otago, 
New Zealand, 2536 
 

9 9 -Rittichainuwat, B., Qu, 
H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
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367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   

4   อาจารย์ อาจารย์สุภาพร รัต
นาภินันท์ชัย 

1759900107529 บธ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๗  
 
การบริหารการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๒   
 
 

9 9 -Rittichainuwat, B., 
Rattanaphinanchai, S., 
Hichitake, Y., & Wei, S.  
(2014).  Paper 
presented at the 2014 
New Zealand Tourism 
and Hospitality 
Research Conference 
in Hamilton, New 
Zealand (December 9-
12, 2014).   
-Rittichainuwat, B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
tourists in visiting a 
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film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 
-Rittichainuwat, B. N. & 
Chakraborty, G. & 
Rattanaphinanchai, S.  
Tourists’ Motivations 
to travel during 
financial crisis.  
(2014a). Journal of 
Quality Assurance in 
Hospitality and 
Tourism.  15(1), 100-
113.   
-Rittichainuwat, B., 
Laws, E, Scott, N., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(in press). Authenticity 
in screen tourism: 
Significance of real & 
substituted screen 
locations. Journal of 
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Hospitality & Tourism 
Research. 

5 อาจารย์ Prof. Eric  Laws  Ph.D 
 
 
 
 
M.A 
 
 
 
 
Higher 
Nation
al 
Diplo
ma  
 
 

-(Tourism 
Management), Griffith 
University,  Australia 
2546  
 
-(Tourism Service 
Quality), University of 
Surrey, England 2534  
 
Business Studies, 
High Wycombe,          
College of 
Technology, England, 
2512 

9 9 -PHLaws, E. & Scott, N.  
(2015).  Tourism 
research: Building from 
other  
disciplines.  Tourism 
Recreation Research, 
40(1), 48-58.   
 

 
 @ ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมีคุณวุฒิและจ านวนสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   
 * หากมีรายละเอียดมากอาจจะเสนอเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้



มหาวิทยาลยัสยาม 

ส านักวิชาการ  15 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยสยาม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้บรรจุรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand 4.0 (Affluent, 
Wellness and medical tourism) และโครงการ Amazing Thailand  โดยเน้นการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
มีรายได้สูง กลุ่มไมซ์ เนื่องจากหลักสูตรได้เป็นแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันด้านไมซ์ท่ีจัดโดย และส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน มากที่สุดในประเทศไทยจากการแข่งขัน Future Leader 
Forum และ AFECA อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศสู่กลุ่มรายได้ระดับสูงนั้น ประเทศไทยควรเร่งสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้และการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและการบริการภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560-2579) และหนึ่งในกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาตินั้น
ประกอบด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคท่องเที่ยว ดังนั้นรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะ
เป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย และการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
        11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประชุมและท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความ
ต้องการแตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปและยังน าความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ในรูปของการจัดประชุม
ทางวิชาการ และการแสดงสินค้า ท าให้ต้องเข้าใจความต้องการและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เพ่ือที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพกลุ่มนี้ได้   
 
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิตเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าการวิจัยความต้องการของตลาดแรงงานด้านการจัด
ประชุมและนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน สมาคมวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรใน
ต่างประเทศ ในด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย และเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่องท าให้สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาสอนนักศึกษา และเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ 
1 จากการแข่งขัน Future Leader Forum ที่นักศึกษาของทางหลักสูตรเป็นแชมป์ประเทศไทยติดต่อกัน 5
สมัย และรางวัลการจัดประชุมและการแสดงสินค้าประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในการประชุม Asian 
Federation of Convention and Exhibition Association ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2560 และ
ไต้หวัน ในปี 2561 
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       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือการสร้างบุคลากรของประเทศท่ีมีความรู้และความสามารถ 
สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บัณฑิตเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการท าวิจัยสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาแกน และหมวดวิชาเลือกเสรี สามารถศึกษาร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
        13.3  การบริหารจัดการ 
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา และบริหารคณะ ที่ประกอบด้วย
คณาจารย์ประจ า ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งด้านวิชาการและสายอาชีพเป็นที่ปรึกษา โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง 
 
 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

  1.1  ปรัชญา/ความส าคัญ 
 มุ่งสร้างสติปัญญา พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม มีจิตใจบริการ ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ปญญานรน รตน  อันมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” มุ่งผลิต
บัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้
เกิดความเข้าใจถ่องแท้ มีจิตใจบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพ่ือสร้างงาน
บริการให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
นักบริหาร นักวิจัย และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล รวมถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นตลาดการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล 

3. ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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4. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการทางธุรกิจ ในรูปแบบของ
บทความเชิงวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การสัมมนา ตลอดจนการ
ร่วมมือกับองค์การทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

5. จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของผู้ประกอบการ จริยธรรมทางธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งในการประเมินในหมวด ๗ ) 
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
การบริหารการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ.ก าหนด และตรงตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ป ี
2558 

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมาร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร 

-รายงานผลความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- รายงานคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

2. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมบริการ 

-รายงานผลความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางด้านการบริหารการโรงแรม
และการท่องเที่ยวไปปฏิบัติจริง 

สนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

ปริมาณงานวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่า ให้คิด 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์  หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45  ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
  
1.4  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา) 

             ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
 ในเวลาท าการ   วันจันทร์ – วันเสาร ์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือส าเร็จการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า 
2.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
4.ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ  
 
 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักศึกษาใหม่อาจมี

ปัญหาเรื่องการปรับตัว ประกอบกับเป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและนักศึกษามาจาก
หลายประเทศ จึงอาจมีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร 

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ได้ด าเนินการในการแก้ปัญญาโดยจัดกลุ่มให้นักศึกษาตามพ้ืนฐานของทักษะภาษาอังกฤษ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ....5.....ปี 
จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 50 100 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ  
         (หน่วย : บาท)   
หมวดรายจ่าย 2561 2562 2563 2564 2565 
1.ค่าบ ารุง
การศึกษา 

1,965,000.00 3,665,500.00  5,276,500.00  6,798,000.00 8,763,000.00 

2.ค่าหน่วยกิต 4,455,000.00 8,687,250.00 12,696,750.00 16,483,500.00 20,938,500.00 
3.เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทั้งสิ้น 6,420,000.00 12,352,750.00 17,973,250.00 23,281,500.00 29,701,500.00 
หมายเหตุ รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอด 
หลักสูตร 251,750.00 บาท 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
  (หน่วย : บาท)    

หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าใช้จ่ายด้าน
การ ผลิตบัณฑติ 
(ค่าสอน) 

2,850,0 00.00 5,557,50 0.00 8,122,50 0.00 10,545, 000.00 13,395,00.00 

2. ค่าใช้จ่ายด้าน
การ วิจัย 

300,000.00 585,000.00 855,000.00 1,110,000.00 1,410,000.00 

3. ค่าใช้จ่ายด้าน 
บริการวชิาการ 

100,000.00 195,000.00 285,000.00 370,000.00 4,500,000.00 

4.ค่าใช้จ่ายด้าน
ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

50,000.00 97,500.00 142,500.00 185,000 .00 23,5000 .00 

5. เงินอุดหนุน  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
(ค่า เครื่องมือ 
อุปกรณ์) 

700,000.00 1,365,000.00 1,995,000.00 2,590,000.00 3,290,000.00 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000.00 2,242,500.00 3,277,500.00 4,070,000.00 9,400,000.00 
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2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2559  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม   126 หน่วยกิต   
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     126  หน่วยกิต 
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จ านวน 30 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  6 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   จ านวน  15 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
 - ส าหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์    จ านวน 6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  จ านวน  3 หน่วยกิต 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ     84    หน่วยกิต 
2.1  วิชาแกน      24    หน่วยกิต 
2.2  วิชาเฉพาะ      60    หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาบังคับ    45    หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือก     15    หน่วยกิต 
 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 
(4)  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     6  หน่วยกิต  
 
ฝกประสบการณวิชาชีพ การโรงแรม และ  การท่องเที่ยว  รวมกันต่อเนื่องไม่น้อยกว่า      ๔๐๐ ชั่วโมง  
 
3.2   รายวิชา   
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   3.1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา 

ต่อไปนี้ 
117-100 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 

(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy) 
 117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 

 (Introduction to Sociology)    
117-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
117-105 อาเซียนในโลกยุคใหม่       3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)  
117-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 

 (Philosophy, Religions and Life Style) 
117-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning )   
 117-109 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา    3(3-0-6) 
   (Introduction to Intellectual Property ) 

117-110 ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 
  (Study Skills)  
117-111 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
117-112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์   3(3-0-6)

 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
117-113 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  

(Psychology in Daily Life)  
117-117  มนุษย์กับวรรณกรรม      3(3-0-6)  
   (Man and Literature)       

 117-119  สันติภาพศึกษา   3(3-0-6)  
    (Peace Studies)  

117-120  การวางแผนชีวิตครอบครัว   3(3-0-6)  
   (Family Life Planning) 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจ านวนไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต  

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 15 (12+3) ต่อไปนี้ 
 2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน12 หน่วยกิต  

ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
117-141   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)     3(2-2-5) 
117-142 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)     3(2-2-5) 
117-241 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)     3(2-2-5) 
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117-242 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)     3(2-2-5) 
 

2.2  รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2  
ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี  2  จ านวน  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 2.2.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
 
 117-191   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   (Thai Usage for Communication)  
 117-192   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ     3(2-2-5) 
   (Thai Usage for Presentation) 
 
 117-151   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)      3(2-2-5) 
 117-152   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)      3(2-2-5) 
 117-251   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)      3(2-2-5) 
 117-252   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)      3(2-2-5) 
  
 117-161  ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 117-162   ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 117-261   ภาษาญี่ปุ่น 3  (Japanese 3)     3(2-2-5) 
 117-262   ภาษาญี่ปุ่น 4  (Japanese 4)     3(2-2-5) 
 
 117-181  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)     3(2-2-5) 
 117-182  ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)     3(2-2-5) 
 117-281  ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)     3(2-2-5) 
 117-282  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)     3(2-2-5) 
 
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
  

117-121   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)  
  (Mathematics in Daily Life) 
117-122   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล    3(3-0-6) 
  (Basic Statistics for Data Analysis) 
117-123   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

   (Life and Environment) 
117-124   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  

(Information Technology) 
117-125   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน   3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Work)  
117-126   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
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(Nutrition for Wellness) 
117-127   เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life)   
117-128  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)                   
117-129 สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
 (Statistics and Probability)     

         
 4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ (3 credits)  
117-132   พลศึกษาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

(Physical Education and Recreation) 
117-133   ศิลปะและสังคีตนิยม      3(2-2-5) 

(Art and Music Appreciation)  
 

5. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต  
   กลุ่มวิชาแกน  24  หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 8 วิชา จ านวน 24 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ 
 
221-101 บัญชีการเงินข้ันต้น      3(3-0-6) 

(Principles of Financial Accounting)  
221-203 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
  (Organization and Management)   
221-204 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 

 (Business Finance) 
221-205 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

(Principles of Marketing) 
221-300 การบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 

(Managerial Accounting)  
221-303 กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Law) 
221-322 การจัดการทุนมนุษย์      3(3-0-6) 

(Human Capital Management)  
221-325 การสื่อสารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

(Cross Cultural Business Communication) 
221-326 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน    3(3-0-6) 

(Strategic Management for Competitiveness) 
221-327 การบริหารการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

(Change Management) 
221-328 ระเบียบวิธีวิจัย       3(3-0-6) 
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Research Methods 
221-329  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

(Data Analysis for Decision Making in Business)  
 221-333 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) 
   (Service Psychology) 

221-507 หลักการตลาดและการจัดการตลาดและธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 
(Marketing and Digital Business Management) 

 
กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิตให้เรียนทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 
211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัด

นิทรรศการ       3(2-2-5) 
(Introduction to Meeting Incentives Conventions and Exhibitions) 

211-112 ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหารจัดการครัว   3(2-2-5) 
(Gastronomy and Kitchen Operation Management) 

211-122 การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
(Exhibition Management for Hotels and Tourism) 

211-224 การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   (Incentive Travel for Hotels and Tourism) 

211-226 การบริหารการจัดประชุมส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
(Meeting and Convention Management for Hotels and Tourism) 

211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
(Tourist Behavior)  

211-234 การจัดการประสบการณ์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
(Tourist Experience Management for Hotels and Tourism) 

211-265 การท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์          3(3-0-6) 
(Film Tourism) 

211-312 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง    3(3-0-6) 
(Restaurant and Catering Management) 

211-316 การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
(Hotels and Tourism Marketing)   

 
นักศึกษาสาขาอื่นที่ต้องการเรียนวิชาโทเป็นบริหารธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวต้องเรียนวิชาบังคับ (5) 
วิชาดังต่อไป ท่ีมี “ * ” 
 

*211-100 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
(Introduction to Hotels and Tourism) 

*211-225 การโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน    3(3-0-6) 
(Sustainable for Hotels and Tourism) 
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*221-270 การท่องเที่ยวส าหรับความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
(Special Interest Tourism) 

*211-346 วิธีการวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว             3(3-0-6) 
(Research Methods in Hotels and Tourism) 

*211-338 การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
(Crisis Management for Hotels and Tourism) 

 
กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจ านวน 5 วิชาดังต่อไปนี้ 

 
211-102 การจัดการคุณภาพบริการ      3(3-0-6) 

(Service Quality Management) 
211-212 ธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 

(Airline Business) 
211-221 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม     3(3-0-6) 

(Bar and Beverage Management) 
211-288 การจัดการและการบริหารห้องพัก     3(3-0-6) 

(Hotels Room Operation and management)  
 221-301 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
   (Tourist Destination Development)  
 211-306 กฎหมายส าหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Laws for Hotels and Tourism) 
211-313 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

(Consumer Behavior in Hotels and Tourism) 
211-323 งานมัคคุเทศก์       3(3-0-6) 

(Tour Guiding) 
211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 

(Flight Attendant Operation) 
211-325 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว      3(3-0-6) 

(Travel Agency and Tour Operator Management) 
211-328 หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 

(Contemporary Issues for Hotels and Tourism I)    
211-426 การวางแผนการพัฒนาการการท่องเที่ยวและโรงแรม   3(3-0-6)  

(Tourism & Hotel Planning and Development) 
211-403 การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงวัย     3(3-0-6) 

(Senior Tourism) 
211-412 สัมมนาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Seminar on Hotels and Tourism) 
211-422 หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 

(Contemporary Issue for Hotels and Tourism 2) 
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211-441 การขายและบริการการจัดประชุมสัมมนา    3(3-0-6) 
(Convention Sales and Services) 

211-442 การบริหารจัดการสถานที่ประชุมส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
(MICE Venue Management for Hotels and Tourism)   3(3-0-6) 

211-443 การจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
(Special Events for Hotels and Tourism)  

211-453 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม              3(3-0-6) 
(Cultural Tourism)  

211-456 การบริหารสปาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ     3(3-0-6) 
(Spa and Wellness Management) 

211-459 การจัดการสโมสรและบาร์      3(3-0-6) 
(Club and Bar Management) 

211-460 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 

211-463 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์     3(3-0-6) 
(Medical Tourism) 

           211-466  การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร     3(3-0-6) 
   (Food Tourism) 

211-467 การตลาดของสายการบิน      3(2-2-5)
   (Airline Marketing)         

211-482 การส ารวจและการวิจัยส าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
(Survey and Research for Hotels and Tourism) 

 211-555 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Internet of Things ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   
(Internet of Things for Hotels and Tourism)   3(3-0-6)   
   

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพบังคับ 6 หน่วยกิต 
     211-490 เตรียมสหกิจ 

(Preparation to Cooperative Education)   3(2-2-5) 
 

    211-493  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 1 
(Cooperative Education 1)     3(0-20-0) 

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบนับชั่วโมงไมต่ ากวา 400 ชั่วโมงในธุรกิจ
โรงแรมหรือท่องเที่ยวตอเนื่องกัน  

 
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6-12 หน่วยกิตเป็นวิชาเลือก 
 
    211-494  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 2 

(Cooperative Education 2)     3(0-20-0) 
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วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบนับชั่วโมงไมต่ ากวา 400 ชั่วโมงในธุรกิจ
โรงแรมหรือท่องเที่ยวตอเนื่องกัน  

 
 211-495  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 

(Cooperative Education 3)      3(0-20-0) 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบนับชั่วโมงไมต่ ากวา 400 ชั่วโมงในธุรกิจ

โรงแรมหรือท่องเที่ยวตอเนื่องกัน  
 
211-496  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4 

(Cooperative Education 4)     3(0-20-0) 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบนับชั่วโมงไมต่ ากวา 400 ชั่วโมงในธุรกิจ

โรงแรมหรือท่องเที่ยวตอเนื่องกัน  
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยสยามก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน 

 
แผนการศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ  สาขาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลักสูตร 4 ปี  (ภาคปกติ) 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
117-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
117-xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

117-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 
117-xxx กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 3 
211-100 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 
211-122 การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
117-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
117-xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 
117-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 

211-101 
ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 

3 

211-112 ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหารจัดการครัว 3 
211-225 การโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
117-xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 

211-224 
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

3 

211-226 การบริหารการจัดประชุมส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 
211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 
221-270 การท่องเที่ยวส าหรับความสนใจพิเศษ 3 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
117-xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
211-234 การจัดการประสบการณ์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 
211-265 การท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์ 3 
211-312 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 3 
211-338 การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 
รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
117-xxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
211-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 
211-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 
211-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
211-316 การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 
211-346 วิธีการวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 
211-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 
211-xxx กลุ่มวิชาเลือก 3 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
221-xxx กลุ่มวิชาแกน   3 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
211-490 เตรียมสหกิจ 3 
รวม 9 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
211-493 วิชาบังคับฝกประสบการณวิชาชีพ  1 3 
รวม 3 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

                3.1.5.1.  หมวดศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
117-100 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6)   
  Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิด อรรถประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม การ
ลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 
และด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และ
โครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการด าเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว 
ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพ่ือป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพ่ือให้เกิด
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 
 General economic principles deal with the allocation of scarce resources for highest 
utility, consisting of macro economics which explains the theory of national income, 
consumption behavior, savings and investment, price theory, income, government budget, 
money and banking and global economics. Micro economics deals with the behavior of the 
individuals, demand of consumers, the cost theory and market structures. The self sufficiency 
philosophy stipulates a middle way and no excess in spending and investment, from the 
household level, corporate and institutional level and the national level, in order to avoid an 
economic meltdown and to achieve sustainable economic growth and development.    
 
117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Sociology 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน การมี มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ  โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี 
และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society, 
influence of a group on human behavior, group construction and leadership, opinion towards 
working, the way to have good human relationships, the consideration of importance and 
devolution of institutes by ranking, technology progress and population change. 
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117-104  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) 
Human Relations and Personality Development 

 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ต่าง ๆ ใน
สังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม  
 Meanings, background, and uses of human relation, interpersonal relationship and 
groups in society, appropriate adjustment to situations in society, theories of personality, and 
personality development for social adjustment, personal differences, leadership, and practice 
appropriate behaviors and social manners. 
 
117-105  อาเซียนในโลกยุคใหม่       3(3-0-6) 
  ASEAN in the Modern World 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ ความส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อโลกปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอ านาจต่ออาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน  
 Changes in the modern world; the New World Order; the importance of South-East 
Asia to the world; background of ASEAN; factors influencing ASEAN such as history, politics, 
economy, social issues and culture; situations and problems of ASEAN in the present time; 
relationship within ASEAN countries; roles of ASEAN in Thailand and the world community; 
roles of power nations for ASEAN, and relationship between Thailand and ASEAN. 
 
117-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
  Philosophy, Religions and Life Style   

Pre: None 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต ความหมายและ

คุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตน
และการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings and their impact on living; meanings and 
values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and 
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wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings being 
applied to achievements at work and peaceful living with others. 
 
117-108   หลกัตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 

Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning 
Pre: None 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะ

การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ิอการพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง 
 Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; the adoption of various thinking skills to solve different problems including analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied 
thinking; conceptual thinking;strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; 
creative thinking; future thinking; and self-study learning as well as a skill for accessibility of 
knowledge in order to improve oneself continuously.   
 
117-109  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
   Introduction to Intellectual Property 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความส าคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์
ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะและวรรณกรรมความ
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  Patient Cooperation 
Treaty  บทบาทของ WIPO  ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการ
บริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องการเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการ
ประยุกต์หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและ
คอมพิวเตอร์ 
 The importance of intellectual property, it’s role in the creative thinking of human 
beings as well as the development of science, technology, arts and literature. The individual, 
business and organizational effects of intellectual property. Overview of Thai intellectual 
property law including copy rights, patent, and trade marks as well as international trade 
agreement about copy rights and trade mark such as WTO TRIP’s agreement and Patient 
Cooperation Treaty.  The importance role of WIPO toward intellectual property protection 
among countries as well as the supervision of intellectual property agreement appliance in 
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all involved nations.  This course employee a case study approach by which the student will 
learn how to apply intellectual property concepts that involve in technology, business, 
bioengineering and computer issues. 
  
117-110  ทักษะการศึกษา        3(2-2-5) 
  Study Skills 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาท่ีสัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของ
ชีวิต  และความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา อาทิ การใช้
ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และ
อุปสรรคในการศึกษา  การน าเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิง
วิพากษ์  และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหารความ
ขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ 
รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  และทักษะการเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 
 The value of education and means to become an active as well as a successful learner 
by analyzing the attitude and values of self, life and its relations to tertiary education system, 
necessary skills for study i.e. library use, information search from current and new Information 
and Communication technologies, the problems and barriers of study ; the implementation 
of education technology to improve analytical skills, critical thinking, constructive criticism 
skill, team work, team-based study, time management. Conflict management, reading, 
listening, note-taking, deductive, cognitive skills, report and presentation skills as well as 
important life skill such as Personal Financial Management Skill and skills needed for a citizen 
in democratic society etc. 
 
117-111 อารยธรรมศึกษา        3(3-0-6) 
  Civilization Studies 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา 
พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 

Civilizations and the evolution of the world civilization;Thai civilization; factors 
affecting aspects of Thai society and culture; nature and applied science in Thailand, society, 
economy, government, religion, ritual, folk play, architecture, sculpture, painting, Thai dance, 
music, education, values, as well as trends of society and culture.   
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117-112   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์   3(3-0-6) 
   Fundamental of Philosophy and Logic 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 พ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา  ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตก
และปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความ คิด กระบวนการของความคิด
อย่างมีเหตุผล  ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน 
 Fundamental philosophy, spirituality, moral education, aesthetics both western and 
eastern philosophy from the ancient to the present world, study thinking process, reasonable 
thinking method both inductive and deductive by sciences to apply in accordance with the 
present social conditions. 
 
117-113  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและ
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Theories and concepts of psychology for applying in daily life, development of 
psychosocial skills; understanding of oneself and others, transactional analysis, perception, 
attribution of behavioral causality and motivation, personality and individual differences, E.Q. 
improvement, management of stress and psychological conflicts, mental health and 
adjustment 
 
117-117  มนุษย์กับวรรณกรรม   3(3-0-6) 
   Man and Literature 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ความหมาย ก าเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออก
ทางศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏ
ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหาของ
มนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 
 Definition, derivation and forms of literature, relations between humans and arts 
performance in forms of literature, analysis of thoughts, spirit, philosophy, objective and 
human ways of living that appears in various kinds of literature, such as poems, novels, short 
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stories and articles indicating humans’ problems in natural and social environment and 
civilization heritage that is influential to the writers. 
 
117-119  สันติภาพศึกษา   3(3-0-6) 

Peace Studies  
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับ
ภาษาท่ีใช้ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ 
สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันน าไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ที่
เกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ ปราศจากความ
รุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลด
ก าลังอาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของสหประชาชาติและองค์กร
ต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก 
 Basic philosophical viewpoints, human communications process and language levels 
used to make common understanding, theory and concept on politics and economics in 
several systems, causes of political, economic and religious conflict, which can lead to conflict 
with religions which has happened in the past and present. 
 
117-120   การวางแผนชีวิตครอบครัว   3(3-0-6) 
  Family Life Planning 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ความรู้เข้าใจในความส าคัญของความแตกต่างเก่ียวกับเพศศึกษา  ตระหนักในพัฒนาการของ
สัมพันธภาพ  และน าไปสู่แนวคิดท่ีถูกต้องด้านชีวิตสังคม  ความรับผิดชอบต่อตนเองในการด าเนินชีวิตภายใต้
สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เน้นการเตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพใน
อนาคต  รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้านสังคม 
 Importance of the difference between sexes so that the student may realize the 
developmental process of relationships that lead to a fulfilling, responsible, and proper life 
in a quick changing society.  The materials focus on a quality family life planning for the future 
and describes how people are different in various cultures and societies. 
 
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
 
117-141  ภาษาอังกฤษ 1   3(2-2-5) 
 English 1 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะน า การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอ่ืนๆเน้น
การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบ
ค าถามโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 Practice Basic English skills including listening, speaking, reading and writing. Practice 
listening sentences and communicative skills for everyday conversations such as greetings, 
invitations, introduction, as well as responding to the common situations; the correctness of 
pronunciation as well as the accuracy of grammar.  Practice reading sentences and paragraphs 
by applying knowledge of grammar and sentence structures.  Learn how to use English 
dictionary and answer questions with grammatically correct response. 
 
117-142  ภาษาอังกฤษ 2   3(2-2-5) 
  English 2 
 Pre: 117-141 English 1 
 วิชาบังคับก่อน : 117-141 ภาษาอังกฤษ 1  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของ
เจ้าของภาษา ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปสู่ทักษะการพูด โดยการใช้วัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่องรวมทั้งการเขียนตอบค าถามโดยใช้ประโยค ศัพท์
และส านวนอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

Practice additional English skills including listening, speaking, reading and writing. 
Explore native speakers’ culture and expressions as well as problems and differences of 
English application influencing speaking skill by using both verbal and non-verbal languages. 
Practice basic readingsconsisting of reading for details and comprehension. Study relationship 
between main and supporting sentences.  Practice reading passages and answering questions 
with grammatically correct sentences, words, and expressions. 
 
117-241  ภาษาอังกฤษ 3   3(2-2-5) 
  English 3 
 Pre: 117-142 English 2  
 วิชาบังคับก่อน : 117-142 ภาษาอังกฤษ 2  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ียากข้ึน ฝึกการฟังและสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับความยากมากข้ึน เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เรื่องและอ่ืนๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพ่ิมข้ึน ศึกษาการเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้น
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน  

Practice more complicated English for listening, speaking, reading and writing skills 
such as talking on the phone, interviews, telling stories and so on.  Practice reading longer 
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passages.  Study writing paragraphs by focusing on the correctness of grammar. Introduce 
other contents related to the Standard English test. 
 
117-242  ภาษาอังกฤษ 4   3(2-2-5) 
  English 4 
 Pre: 117-241 English 3  
 วิชาบังคับก่อน : 117-241 ภาษาอังกฤษ 3  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการ
เขียนย่อความ การจดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทป
บันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่ก าหนดหรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้ส านวนที่ถูกต้อง
ตามความนิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน  

Practice all communicative skills including listening, speaking, reading and writing. 
Practice writing the summary of a passage; taking notes; reading and listening for 
comprehension; and discussing topics of interested using common expressions withcorrect 
grammar. Develop skills needed for the Standard English test. 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
117-191   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 Thai Usage forCommunication  
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียน
และภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการส านวนโวหาร ค าราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและ
การสรุปความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน 
 The structure of speaking, writing and communication; the differences between writing 
and speaking;formal and informal language;orations; royal words; principles of references; 
telephone communications; principles of writing in various forms such as application letter, 
resume, note taking and summarizing, interactive business writing and essay. Practice Thai 
Usageskills including listening, speaking, reading, and writing. 
 
117-192   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ      3(2-2-5) 

 Thai Usage for Presentation 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค า ประโยค ค าเชื่อม ส านวนโวหาร การออกเสียงค าที่ถูกต้อง และการ

พูดในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอเชิง
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ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้งาน ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติ 
 The principles of speaking including the correct ways to use words, sentences, 
conjunctions, orations, pronunciation, and speaking in various situations such as comments 
and presentations: academic presentation; business presentation; and job interview along with 
project writing; communication channel selection; and statistical data reading. 
 
117-151   ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
  Chinese 1 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า และ
ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

Phonetic transliteration Chinese pinyin system. 300 vocabularies used in everyday life 
and simply expressions, Chinese conversation practice, with emphasis on correct 
pronunciation. 

 
117-152 ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
  Chinese 2  

Pre: 117-151: Chinese 1  
วิชาบังคับก่อน : 117-151 ภาษาจีน 1 

 ฝึกเรียบเรียงประโยคพ้ืนฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่อง
ที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Practice composing basic sentences, finding words in a Chinese-Thai dictionary and 
conversation with topics of interest. Study 300 additional vocabularies. 
 
 
 
117-251  ภาษาจีน 3        3(2-2-5) 
  Chinese 3  

Pre: 117-152: Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน : 117-152 ภาษาจีน 2 

         ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีก
ประมาณ 300 ค า 
         Practice composing complex sentences and conversation with topics of interest. Study 
300 additional vocabularies used in business settings. 
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117-252  ภาษาจีน 4        3(2-2-5) 
  Chinese 4  

Pre: 117-251: Chinese 3  
วิชาบังคับก่อน : 117-251 ภาษาจีน 3 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอ่ืน ๆ  มากขึ้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อ

จีน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 300 ค า 
 Practice composing more complex sentences. Study the differences between the 
traditional Chinese characters and the simplified Chinese characters. Practice conversation 
with topics of interest. Study 300 additional vocabularies. 
 
117-161 ภาษาญี่ปุ่น 1        3(2-2-5) 
  Japanese 1 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ศึกษา
ระบบเสียงและโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 
 Practical listening and speaking of basic Japanese. Analysis of the basic structure on 
oral comprehension and basic structures and vocabularies. Practice reading simple sentences 
and ‘Hiragana’ and ‘Katakana’ writing in those structures.  
 
117-162 ภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5) 
  Japanese 2  

Pre: 117-161 Japanese 1 
 วิชาบังคับก่อน : 117-161 ภาษาญี่ปุ่น 1  

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น และค าศัพท์ใหม่  ฝึกการอ่านคัน
จิ และเขียนบทความในชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย  

Study and practice listening and speaking skills with broader structures and 
vocabularies. Practice reading ‘Kanji’ and writing small essays in everyday life and simply 
expressions. 

 
117-261 ภาษาญี่ปุ่น 3        3(2-2-5) 
  Japanese 3 

Pre: 117-162 Japanese 2 
 วิชาบังคับก่อน : 117-162 ภาษาญี่ปุ่น 2  
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน 
พัฒนาการอ่านคนัจิจากท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ 
 Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more 
complicated grammar and develop reading ‘Kanji’ from previous lessons. 
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117-262 ภาษาญี่ปุ่น 4        3(2-2-5) 
  Japanese 4 

Pre: 117-261 Japanese 3 
วิชาบังคับก่อน : 117-261 ภาษาญี่ปุ่น 3      
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะ

การอ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
Develop ability in effective speaking skills including Japanese cultural notions and 

customs. Develop Reading skill and writing skill with more ‘Kanji’ and extended vocabularies. 
Comprehension of specific grammatical structures.  

 
117-181 ภาษาเกาหลี 1                 3(2-2-5) 
  Korean 1 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

Alphabet, phonetics and sentences patterns. Learn basic Korean grammar structures, 
vocabularies for daily life. Practice listening skill and speaking skills emphasis on simple 
conversations for daily communication. 
 
117-182 ภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 
  Korean 2 

Pre: 117-181 Korean 1 
วิชาบังคับก่อน : 117-181 ภาษาเกาหลี 1 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค

สนทนาและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจ าวันและใช้ส านวน
ต่าง ๆ อย่างง่าย  

Practice listening and speaking skills with broader Korean structures emphasis on 
conversationand vocabularies for daily life. Practice reading and writing small essays in 
everyday life and simply expressions. 
 
117-281 ภาษาเกาหลี 3        3(2-2-5) 
  Korean 3 
 Pre: 117-182 Korean 2 

วิชาบังคับก่อน : 117-182 ภาษาเกาหลี 2 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อน  

มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม 
และศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม 
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 Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more 
complicated grammar and develop conversation, reading skill, and writing skill in various 
settings, studying additional vocabularies. 
 
117-282  ภาษาเกาหลี 4        3(2-2-5) 
  Korean 4 

Pre: 117-281 Korean 3 
วิชาบังคับก่อน: 117-281 ภาษาเกาหลี 3 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน 

พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนค าศัพท์เพ่ิมเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือท าความเข้าใจภาษาเกาหลี
ที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

Develop ability in effective speaking skills including Korean cultural notions and 
customs. Develop reading skill and writing skill and extended vocabularies. Comprehension 
of specific grammatical structures to understand the full outline of Korean language as 
previously taught and how to use it as a whole. 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
117-121  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 The importance and theoretical development of mathematics; relationships between 
mathematics, numbers, and symbols; mathematics and technology; mathematics and 
problem solving and decision making; logic and reasoning; basic graph theories application; 
model design and solutions; and implementation of mathematics in daily life. 
 
117-122  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล     3(3-0-6) 

 Basic Statistics for Data Analysis 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ

เชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การ
แจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Basic statistics including data collection, descriptive statistics, basic probability theory, 
random variables, Binomial distribution, Poisson distribution, Normal distribution, hypothesis 
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testing, analysis of variance, correlation and simple linear regression by utilizing statistical 
programming package. 
 
117-123 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  

 (Life and Environment) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Study relationship between human and environment emphasizing the significance of 
natural resources, energy, global climate change as well as awareness of environmental 
problems and impacts from pollutions; loss of biodiversity; environment conservation; the 
use of biotechnology and alternative energy; environment regulations and laws as well as 
lifestyle according to philosophy of sufficiency economy. 
 
117-124 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 

 (Information Technology) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การท างานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมประมวลผลค า และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 
 Concept of computer technology; components of computer system; the functions of 
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia 
technology; Internet and its application. Practice data retrieving, using electronic mail, word 
processing, and developing basic Webpage. 
 
117-125  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน    3(2-2-5) 

 (Computer for Studies and Works) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
       หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้
โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางท างาน และโปรแกรมน าเสนองาน 
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 Principles of data and information management; types of data files; algorithm and 
problem solving; e-business; computer laws; ethics and computer security; computer careers 
and certification; and trends of information technology. Practice using spreadsheet and 
presentation software.  
 
117-126  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3(3-0-6) 

 (Nutrition for wellness) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 

ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับโรค และแนว
โภชนาการเพ่ือการบ าบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 
 Significance and role of food for health; nutrient loss during processing; facts and 
myths regarding food for health and supplementary foods; food and diseases; nutritional 
therapy concept;nutritional label and food laws that govern the nutritional quality of foods. 
 
117-127 เคมีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

 (Chemistry in Daily Life) 
Pre: None  

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสารโลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน

ชีวิตประจ าวัน อาทิ แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด
ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันการป้องกัน
และแก้พิษจากสารเคมี 
 The essence of chemistry; matter and their classifications; chemical compounds in 
daily life such as metals, glass, papers, polymers, plastics, natural and synthetic colors, drugs, 
addictive drugs, detergents, cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in 
daily life as well as prevention and alleviation. 
 
117-128  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6) 

 (Mathematics in Civilization) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักเบื้องต้น  และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข  และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การ

น าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ศึกษาระบบการนับจ านวนและพัฒนาการของ
ความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น  เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข  อันจะน าไปสู่การศึกษาทฤษฏี
ทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 
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 Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 
numbers as the base, the application of numbers to geometry and trigonometry, study the 
numbering system and development of basic statistic possibilities in order to have 
fundamental knowledge of logical numbers that will lead to a higher level of mathematics 
theory study 
 
117-129 สถิติและความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 

 Statistics and Probability 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ  ลักษณะของข้อมูล

ทางธุรกิจ  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจง  แบบทวินาม  
แบบปัวซอง  และแบบปกติ  การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง  การประมาณค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน
และสัดส่วนของประชากร  การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  การท าสอบ
สมมติฐานส าหรับหนึ่งและสองประชากร 
 Descriptive statistics, frequency distribution, probability theory, probability 
distributions, sampling, and hypothesis testing. 
 
 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
117-132  พลศึกษาและนันทนาการ       3(2-2-5) 
  Physical Education and Recreation 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การ
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพ่ือศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 
 Basic knowledge of physical education; essential recreations for the improvement of 
life quality in the modern society; types of sports and recreations, need for recreation in each 
age range; management and administration of recreation. Select one kind of sports to learn 
about its rules, regulations, manners, and basic skills. Practice physical exercise andbody 
strengthening processing the appropriate way for good health. 
 
117-133 ศิลปะและสังคีตนิยม       3(2-2-5) 
  Art and Music Appreciation 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะส าคัญของ
ศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและดนตรี ศึกษา
ผลงานศิลปะชิ้นส าคัญในด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการ
สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจ
มนุษย์  
 Meanings and the evolution of art and music; principles of aesthetics; and major 
aspects of art and music. Cultivate understanding, recognition, and appreciation of artand 
music. Explore masterworks in various fields of art from the ancient to present ageand artist’s 
inspiration behind creating those works. Emphasize values of art and music as tools for 
uplifting human mind. 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน  24  หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 8 วิชา 24 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ 
 
221-101 บัญชีการเงินขั้นต้น       3(3-0-6) 
 Principles of Financial Accounting  

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและวัตถุประสงค์หลักการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี แม่บทและข้อสมมติฐานทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดท างบดุล การจัดท างบการเงินของกิจการที่ให้บริการที่ซื้อขาย
สินค้า การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภทย่อย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะ การ
จัดท ากระดาษท ารายการปรับปรุงและบัญชีในวันสิ้นงวด การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ตั๋วเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน การ บัญชีส าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม ระบบใบส าคัญ การจัดท างบกระแสเงินสด 
 Accounting concepts, financial statement, accounting cycle, inventory, cash 
receivables, assets, current and long-term liabilities, and equity structure of proprietorships, 
partnerships and corporations. Valuation of assets, income determination, preparing financial 
statements. Investment practices, depreciation, depletion, and amortization. Partnerships, 
acquisition and disposition of assets. Fund and cash flows. Intangible assets, long-term assets, 
and profit measurements. Procedures for operation, planning and decision making. 
  
 
221-203  องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 

Organization and Management 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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 การบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ 
การจูงใจคนในการท างานและการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายที่ได้วางไว้ 

Fundamentals of management showing how the manager in an organization effectively 
performs the functions of planning, organization, directing and controlling. Accountability, 
responsibility and authority relationships. 
 
221-204 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Business Finance  

Pre: 221-101 Principles of Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: 221-101 บัญชีการเงินข้ันต้น 

ความเป็นมาของทฤษฎีการเงิน  ขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน  การท างบประมาณเงิน
สด  การตีความหมายของงบการเงินข้ันต้น  การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการจัดหาทุน การวิเคราะห์ค่า
ของกิจการและโครงการทางการเงินอย่างกว้างๆ 

Scope and function of financial management with respect to investment, time value 
of money, cash flow budgeting, introductionto financial statements analysis, assets 
management and project funding. 
 
221-205  หลักการตลาด         3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึง
ตัวผลิตภัณฑ์  การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการจ าหน่าย  ตลอดจน
พฤติกรรมของผู้บริโภค  หน้าที่ทางการตลาด  สถาบันทางการตลาด  และบทบาทของการตลาดที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
Meaning and significance of marketing with respect to main activity for distribution of goods 
and services, principles of marketing,consumer behavior, function of marketing and marketing 
institutions, and their effect on society and economy. Market targeting and cultural influences. 
 
221-300 การบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 

Pre: 221-101 Principles of Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: 221-101 บัญชีการเงินข้ันต้น 

บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นวความคิดเก่ียวกับต้นทุน ต้นทุน งาน
สั่งท า ต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร การวางแผนก าไร 
ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดเหยุ่น การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ การก าหนดราคาขาย การบัญชีตามความ 
รับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน 
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 Preparation and analysis of statement of changes in financial position, financial 
statement analysis, financial reporting underprice-level changes, analysis and interpretation 
of cost data as an aid to management for planning, controlling and decision making, budgetary 
control, and responsibility accounting. 
 
221-303 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
 Business Law 

Pre: None 
วิชาบังคับก่อน 

ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ ๆ เกี่ยวกัธุร
กิจ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพยเช่าซื้อ ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตั๋วเงินเชคและ
ความผดเกยวกบเชคหนสวนและบริษทและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร  

Meaning and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts, 
hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. Laws 
regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and 
public companies, intellectual property, labor, and taxation. 

 
221-322 การจัดการทุนมนุษย์        3(3-0-6) 
 Human Capital Management 
 Pre: 221-203 Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน: 221-203 องค์การและการจัดการ 

ความหมายของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การหาความต้องการ พัฒนา วิธีการในการพัฒนา การจัดการและบริหารพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การประเมินผล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Duties and responsibility of the personal manager, man power planning, recruiting, 
training, developing. Appraising performance, promotional system, motivation and welfare of 
employees. Promotion, demotion, dismissal and transfer of personal. 
 

 
221-325 การสื่อสารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 Cross Cultural Business Communication 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความคิด  ทฤษฎีและกฎส าหรับการสื่อสารทางวัฒนธรรมข้ามสังคม เน้นภาษา  วัฒนธรรม  สถานภาพ
ทางสังคม  สัญชาติ  และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละสังคม ซึ่งจะเป็นการขยายความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

Thinking, theory and rule for social cross cultural communication. Emphasis on 
language, culture, social status, nationality, and social relation structure in each society. Verbal 
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and non verbal communication across cultures, including understanding gestures, and 
expressions, preparing reports, documents that varies across cultures. Barriers of cross-cultural 
communication, cultural bais and how to overcome. 

 
221-326 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน     3(3-0-6) 
 Strategic Management for Competitiveness   
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การจัดท ายทุธศาสตร์ การด าเนินงาน การประยุกต์ใช้ การประเมินและ
การควบคุม นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่ดีขึ้นเก่ียวกับวิธีการที่ผู้จัดการธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าแนวคิด
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 

This course aims to provide the knowledge on Business environment assessment, 
external and internal environment analysis, strategy formation, implementation, application, 
review, evaluation and control. Further, based on the theories, students will get a better 
knowledge on how can business managers assure the strategic management concepts to 
maintain competitiveness of the business. 

 
221-327 การบริหารการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 
 Change Management  
 Pre: 221-203: Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน: 221-203 องค์การและการจัดการ 

หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นในการด าเนินงานของการปฏิบัติงานที่
เป็นวัตกรรมใหม่เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีการกระจายสถานที่ท างาน 

This course will help develop the skills and knowledge required to promote the use 
and implementation of innovative work practices to effect change and manage changes so 
there is minimal work place disruption. Upon course completion, participants will be able to: 
Understand the role of change in organisational success. 
 
221-328  ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 
  Research Methods 

Pre: 117-129 Statistics and Probability 
วิชาบังคับก่อน: 117-129 สถิติและความน่าจะเป็น 

 หลักสูตรนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัย เช่น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รูปแบบการ
อ้างอิง  เช่น ผู้แต่ง วันที่ การเผยแพร่และบรรณานุกรมการอ้างอิง การสรุปเอกสาร และแนะน าฐานข้อมูล
สืบค้น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกวารสารที่ดีส าหรับสิ่งตีพิมพ์และสิ่งส าคัญในการวิจัย 
ในตอนท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องส่งงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและมีการอ้างอิงที่เหมาะสม 
This course provides the knowledge on how the research to be conducted. The key topics 
such as research  methods, such as qualitative and quantitative analysis , referencing  styles 
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such as author-date, and also will discuss about the database for publishing and managing 
bibliographies, citations and references (e.x  Endnote), also will brief about document 
preparation systems. Also, students will gain knowledge on how to select a good journal for 
their publications and key items in a research. At the end of this course the student will have 
to submit a simple research paper using secondary data and with appropriate citation. 
 
221-329  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ             3(3-0-6) 

  Data Analysis for Decision Making in Business 
 Pre: 117-129 Statistics & Probability 
 วิชาบังคับก่อน: 117-129 สถิติและความน่าจะเป็น 

หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ การทดสอบข้อมูลที่ได้มาโดยการเก็บสถิติจาก
กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์พหุตัวแปรโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

Data analysis to decision making in business. Main topics are sampling distributions, 
hypothesis testing, multivariate data analysis for business decision making. 

 
221-333 จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)                          3(3-0-6)    
            ศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการ หลักมนุษย
สัมพันธ์ หลักการสื่อสาร ปรากฎการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการ 

A study of concept and fundamental theories of psychology and psychology for 
Service Industry; human-relation, communication, sociality, economy and culture related to 
tourism behavior; consumer behavior and principles of public relations in service industry 
 
221-507 หลักการตลาดและการจัดการตลาดและธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 

 (Marketing and Digital Business Management) 
 ความหมาย ความส าคญ และบทบาทของการตลาดทมต่อ เศรษฐกจและสงคมในยคดจทล 
การศกษาพฤติกรรมผบริโภคในยค ดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย ต าแหน่ง ผลิตภัณฑ 
และส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ การ ก าหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด การประยุกต์ใช เครืองมอทางการตลาดทเปนสอดจทลการเตรียมความพร้อมในการน า
การตลาดดจทลมาใชเปนกลยทธ์ทางการตลาดและการติดต่อสอสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม 
 Meaning, importance  and role of digital marketing towards 
economy and society in the digital era. The course provides students with knowledge of 
consumer behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning, 
marketing mix. The course also covers the application of digital media as a marketing 
tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing 
communication through social media. 
 
กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิตให้เรียนทุกวิชารายวิชาดังต่อไปนี้ 
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* 211-100 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  (Introduction to Hotels and Tourism)   3(2-2-5) 

โครงสร้างและการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว นโยบายการด าเนินงานของการบริการโรงแรม เช่น 
งานส่วนหน้า  อาหารและเครื่องดื่ม  แม่บ้านและการประสานงานด้านอ่ืนๆกับอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ ได้แก่ boutique hotels, resorts, convention hotels, service apartment 
hotels  

 Structure and hotel and tourism management; policy and operation of hotel services 
such as Front Office, Food and Beverage, Housekeeping and others units in coordination with 
hotel and allied industries.  

 
*211-225 การโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable for Hotels and Tourism)
         3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด การโรงแรมและการท่องเที่ยว และการจัดงานแบบยั่งยืน สถานการณ์และการ
บริหารจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวและการจัดงานแบบยั่งยืนในประเทศไทย  แนวทางการพัฒนาและการ
วางแผนพัฒนา 

Definition, concepts and principles of sustainable events, hotels and tourism; situation, 
management of sustainable events, hotels and tourism; notions and planning for 
development. 
 
 
*211-270 การท่องเที่ยวส าหรับความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 3(2-2-5) 

การจัดการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ ตลอดจนความเข้าใจ ในการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สนใจ
พิเศษในแต่ละกลุ่ม เช่นการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มวัฒนธรรม การท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สนใจเรื่องภาพยนตร์ 
อาหารและการช็อปปิ้งเป็นต้น 

Definition, principles, and the management of special interest groups, the 
understanding of tourism of special interest groups, i.e., medical tourism, film tourism, food 
tourism, casino and gaming tourism and shopping tourism. 
 
*211-346 วิธีการวิจัยในการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Research Methods in Hotels and Tourism) 

การวิจัยเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณในอุตสาหกรรมบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นักศึกษาจะได้เก็บข้อมูลวิจัยและเขียนรายงานวิจัย 
Qualitative and/or quantitative research design in hotels and tourism Students will 

collect data and write a research report.  
 
211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัด

นิทรรศการ       3(2-2-5) 
              (Introduction to Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)  
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ความหมายและความส าคัญของไมซ์ในธุรกิจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ในโลก 
ในประเทศไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

Definition and importance of MICE industry; the MICE industry throughout the world; 
the MICE industry in Thailand and its economic impacts. 

 
211- 112 ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหารจัดการครัว   3(2-2-5) 
 (Gastronomy and Kitchen Operation Management) 
 ประวัติศาสตร์อาหาร ศิลปะการปรุงอาหารและใช้ทักษะการปฏิบัติของการท าอาหารและส่วนผสม
สุขอนามัย ที่ผ่านการบรรยายและห้องปฏิบัติการ 

Lectures on the history of the culinary arts, sanitation practice, nutrition and practices 
in cooking. 

 
211-122 การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  (Exhibition Management for Hotels and Tourism) 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานทั่วไปของตลาดงานแสดงสินค้า  งาน/เหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด  การเลือกกลุ่มเป้าหมายการตลาด  การวางแผนตลาดแสดงสินค้า  การ
ด าเนินการ และการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน, ลูกค้า, ผู้รับเหมา (อ่ืนๆ) ที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการ
ตลาดงานแสดงสินค้าในโรงแรมและท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ 

General background of exhibition markets for hotels and tourism, present situation, 
trend and opportunity of the market, selection of the target market, exhibition market 
planning, implementation and evaluation, interaction between staff, customers, contractors, 
necessary to implement a successful exhibition market for hotel. 

 
211-224 การท่องเที่ยวนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3(2-2-5)  
 (International Tourism and Incentive Travel) 
 กรณีศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนประกอบของแรงจูงใจ ใน
การท่องเที่ยว การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมและการวางแผนการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
 Case studies about tourism management in different countries, components of 
incentive travels such as destination managementcompanies, program planning and on-site 
management of incentive travels. 
 
211-226  การบริหารการจัดประชุมส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 (Meeting and Convention Management for Hotels and Toursim)  

ประเด็นหลักส าหรับการบริหารการจัดประชุม สัมมนา และงานต่างๆ ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ 
ประกอบด้วย การเลือกสถานที่ การวางแผนและงบประมาณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง การประกันภัย อาคารที่พัก 
อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง การจัดงานแสดง และอุปกรณ์โสตทัศน์ การฝึกปฏิบัติ 

Issues impacting the management of large and small conventions, meetings, and 
events; including meeting site selection, program planning and budgeting, legal issues, 
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insurance, housing, food and beverage arrangements, transportation, exposition management, 
and audiovisual services; practice assignments. 

 
211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  (Tourist Behavior)   3(2-2-5) 

ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและจิตวิทยานักท่องเที่ยว 

A study of motivations for travel; tourist needs and behavior classifield by purpose of 
travelling, culture, demographic, social-economic characteristics, and cross-culture differences 
and tourist psychology. 

 
211-312 การจัดการร้านอาหารและการจัดเลี้ยง 
  (Restaurant and Catering Management)    3(3-0-6)  

งานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง  รูปแบบการจัดหน่วยงานฝ่ายภัตตาคารและจัดเลี้ยง การท า
ประมาณการขายอาหาร และเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจนเทคนิคการขาย  การรับจอง
และการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 

Work of the restaurant and banquet, the way to set up organizations in the restaurant 
and catering section, food & beverage selling estimation, apparatus cleaning, table and 
sideboard setting, cooking, special menu prescription and selling, reservation, and banquets 
on different occasions. Supplementation of practicum classes in the department’s restaurant 
teaching lab. 

 
211-316 การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  (Hotels and Tourism Marketing)        3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการตลาดด้านโรงแรมและท่องเที่ยว โดยกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์และ
บริการ การจัดการด้านราคา การจัดการช่องทางการจ าหน่าย การจัดการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนน าข้อมูล
ทางดา้นการโรงแรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและควบคุมการตลาด 

Strategic analyses and organizational decisions, market mix, marketing planning 
involved in managing and maintaining markets in hotels and tourism, and marketing industry. 

 
*211-338 การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (Crisis Management for Hotels and Tourism)  3(2-2-5) 

 ความหมายและผลกระทบของวิกฤต อันเกิดจาก ความเสี่ยง ภัยธรรมชาต ิการก่อการร้าย 
โรคระบาด ต่อธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว วิธีการจัดการวิกฤตและการแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน  

Definitions and the impact of tourist risk risk perceptions, risks, and disasters from 
natural disasters, terrorism, diseases affecting the hotel and tourism industry and the 
management of crisis management in solving of emergency problems  
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211-234 การจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 
  (Tourist Experience Management)          3(3-0-6) 

 ความหมายและขอบข่ายของประสบการณ์การท่องเที่ยว การบริหารกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ท าให้เกิดความซาบซึ่งในคุณค่าของการท่องเที่ยว 

 The definitions and scope of tourist experience, tourist activities and 
management in enhaninge the sense of authenticity. 
 
211-265 การท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์  (Film Tourism)           3(3-0-6) 
            ความหมายของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ประเภทนักท่องเที่ยว ลักษณะและแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวเกีย่วกับภาพยนตร์ ผลกระทบของภาพยนตร์ต่อการสร้างการรับรู้ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและ
การจุงใจให้ท่องเที่ยว มีการดูงานและท าแบบสอบถาม 
 Definition of film tourism, film tourist typologies, characteristics of tourist 
behavior and motivations of film tourists. The impact of films in creating destination 
awareness, enhance destination image, and motivate travels.  The course requires students 
to participate in field trips and surveys. 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 
211-102 การจัดการคุณภาพบริการ (Service Quality Management) 

          3(3-0-6) 
วิธีการบริการที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการพัฒนาคุณภาพบริการ

อย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริการโรงแรมการพัฒนาระบบบริการรวมทั้งให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

Management of methods of service with ability to respond to customer needs, 
principles of continuous hotel service quality development, analysis and application of service 
strategy, development of service system to include training of manpower involved. 

 
211-212 ธุรกิจการบิน (Airline Business)     3(3-0-6) 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน  ภูมิศาสตร์การบิน  กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ  
ตารางเวลาก าหนดการบิน  ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน  งานบริการบนเครื่องบินและ
ภาคพ้ืนดิน  การเขียนบัตรโดยสาร  การค านวณค่าโดยสารและจ าหน่ายบัตรโดยสาร  การส ารองท่ีนั่ง ระเบียบ
วิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 General Information about airline business, aviation geography, regulation of 
air traffic, time schedule tables, type of aircraft and aviation efficiency, service aboard and on 
the ground, passenger card writing, fare calculation, air-ticket selling, reservations immigration 
methodology, transportation and parcels. On-site study. 
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211-221 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม (Bar and Beverage Management) 3(2-2-5) 
กระบวนการผลิตและการบริการของเบียร์,ไวน์และสุรา  เน้นวิธีการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและวิธีการ

แนะน าไวน์, วิธีการดูแลลูกค้า, วิธีการเตรียมล้างและปิดบาร์ด้วยวิธีการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงาน, การบรรยายการสอนจะเพ่ิมเติมเรื่องการฝึกงานในแผนกร้านอาหาร 

Production process and service procedures of beers, wines and spirits. Emphasis on 
how to mix drinks and cocktails, how to recommend wines, how to deal with customers, how 
to prepare, clear and close a bar, also how to monitor and control business performance, 
and supplementation of with practicum classes in the department’s restaurant lab. 
 
 

 211-288 การจัดการและการบริหารห้องพัก (Hotels Room Operation and Management)
         3(3-0-6) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานส่วนหน้ากับฝ่ายแม่บ้าน บริษัทน าเที่ยว และบริษัทตัวแทนการเดินทาง 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม การส ารองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 The Relationship between the front office and the house keeping operation tourist 
companies and travel agencies. Structure of hotel front office management, reservation, 
reception, registration and other related works.  
 
221-301 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination Development) 3(2-2-5) 
 ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่ง ท่องเที่ยว การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพื้นฐานส าหรับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางแก้ไข  
 Principles and processes of planning and its significance in tourism development; 
potential of tourist destinations; development of various types of destinations; determination 
of carrying capacity of destinations; roles and cooperation of relevant governmental and 
private organizations in developing destinations; problems and problem solving on tourist 
destination planning and development. 
 
211-306 กฎหมายส าหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (Laws for Hotels and Tourism)     3(3-0-6) 
 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ ละเมิด และกฎหมายว่าด้วยเอกเทศ สัญญาที่ส าคัญๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน เช็คและความผิด
เกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากรและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ 
 Law regarding partnership and corporation, their set-up, scope of right and duty in 
operation, liquidations and commercial codes. Relation to production, management, 
contracts and taxation and business ethics. 
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211-313 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (Consumer Behavior in Hotels and Tourism)  3(3-0-6) 
 ศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า  โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์จะครอบคลุมถึงส่วนที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  โดยเฉพาะระบบ
การรับเข้ามาทางโสดประสาท  การเข้าใจปัญหาสิ่งจูงใจต่างๆ ทฤษฎีของการเรียนรู้  ทัศนคติและค่านิยม รวม
ตลอดทั้งอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
 Analysis of theoretical and empirical factors on tourist consumer behavior and its 
direct application to the tourist industry. Emphasis on differences in culture and religion, 
classification of tourists on the bases of age, gender, marital status, aim, for the purpose of 
efficient service arrangement. 
 
211-323 งานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding)     3(2-2-5) 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา  บุคลิก  จรรยาบรรณ  วิธีการพูดในที่ชุมชน  หน้าที่  
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยว  การเตรียมตัวในการน าชาวต่างประเทศชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มีการศึกษานอกสถานที่ 

Fundamentals and philosophy of tour guiding; tourists guide personalities, etiquette, 
speech delivery, and responsibilities. Preparation for sightseeing, currency exchange, 
emergency problem sloving, and field study. 

 
211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Operation) 3(3-0-6) 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกเรือ, ความปลอดภัยบนเครื่องบิน, ขั้นตอนการขึ้น –ลงเครื่องบินใน
ภาวะฉุกเฉิน, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกาศเที่ยวบินและการให้ความบันเทิงต่างๆ 

Crew duties, flight safety, emergency and boarding procedures; food and beverages 
services in different classes; in-flight announcements and entertainment. 

 
211-325 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
 (Travel Agency and Tour Operator Management)  3(3-0-6) 

 การปฏิบัติงานตัวแทนท่องเที่ยว รวมทั้งการขาย, การจองตั๋ว, ทัวร์, กลุ่มนักท่องเที่ยว, ความเหมาะสม
, กฏระเบียบของ IATA ส าหรับตัวแทนต่างๆที่เก่ียวข้องกับสถานที่, เอกสารต่างๆ, ความปลอดภัย  

Travel agency operations including sales, ticketing, tour, group, FIT, and IATA 
regulations for agents related to premises, documents, safety. 

 
211-328 หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 1 
 (Contemporary Issues for Hotels and Tourism 1)  3(3-0-6) 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ การส ารวจปัญหาการใช้กลยุทธ์ต่างๆหลายๆในการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว วิธีการสนทนาและการแปลหลายมุมมองโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ กลยุทธ์การ
ตัดสินใจ และการก าหนดวิธีริเริ่มการแก้ปัญหา 

Issues with impact on hotels and tourism. Exploration of the issues utilizing various 
strategies and multi-disciplinary approach. Discussion and interpretation of multiple 
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perspectives with emphasis on critical thinking, strategic decision-making, and formulation of 
innovative solutions. 
 
211-403 การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงวัย (Senior Tourism)   3(3-0-6) 

ความหมายของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับผู้สูงวัย ลักษณะและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผู้สูงวัย มี
การดูงานและท าแบบสอบถาม 

 Definition of senior tourism, characteristics of tourist behavior and motivations of 
senior tourists. Requirement of student participation in field trip and survey. 
 
211-412 สัมมนาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 (Seminar on Hotels and Tourism)    3(3-0-6) 
 วิเคราะห์ ปัญหาทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยน าประเด็นที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมา
วิเคราะห์  รวมทั้งการน าทฤษฎีและเทคนิคการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ในกิจการ  วิธี
การศึกษาใช้วิธีการจัดกลุ่มสัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ปัญหา  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
 Trends and current problems in hotels and tourism management projects. 
 
211-422  หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 2  
 (Contemporary Issues for Hotels and Tourism 2)  3(3-0-6) 

การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน จากกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในประเทศไทย  

Study of solutions to contemporary issues via case studies in hotels and  tourism 
industry, particularly in Thailand  

 
211-426  การวางแผนการท่องเที่ยวและการพัฒนา    3(3-0-6)  
(Tourism Planning and Destination Development) 

ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพื้นฐานส าหรับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางแก้ไข  

Principles and processes of planning and its significance in tourism development; 
assessment of potential of tourist destinations; development of various types of destinations; 
determination of carrying capacity of destinations; roles and cooperation of relevant 
governmental and private organizations in developing destinations; problems and problem 
solving on tourist destination planning and development. 
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211-441 การขายและบริการจัดประชุมสัมมนา  
 (Convention Sales and Services)    3(3-0-6) 

งานที่เก่ียวกับการจัดประชุมและจัดงานต่างๆ  วิธีการเข้าถึง น าเสนอ และให้บริการการ
ประชุมสัมมนาลักษณะต่างๆ  หน่วยงานผู้จัด และบุคคลผู้มีหน้าที่เลือกสถานที่จัดงานโดยเน้นที่การบริหารการ
ขาย กระบวนการขายและประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Perspectives of the convention and event industry, how to reach, sell, and service 
different kinds of meetings and conventions, the types of organizations that stage such events, 
and the people who hold the key to site selection; concentration on 1) convention sales and 
sales management, 2) the sales process, and 3) the convention service operation. 

  
211-442 การบริหารจัดการสถานที่ประชุมส าหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (MICE Venue Management for Hotels and Tourism) 3(3-0-6) 
 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานที่จัดการประชุมในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว และ
นิทรรศการ  สภาพปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติจริง การบูรณาการ
แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
 Introduction to the development and venue management of various MICE sectors for 
hotels and tourism, critical issues significant to the industry’s current and future development 
from practical and academic points of view. 
 
211-443 การจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
 (Special Events for Hotels and Tourism)    3(3-0-6) 

โครงงานในหัวเรื่องที่เก่ียวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยแสดงถึงการบูรณาการความคิด
ทั้งการวางแผน การจัดท า และการบริหารจัดการ ตามที่ได้ศึกษามา 

Practices of special events in hotels and tourism projects by applying concepts of 
planning, organization and management learnt from related subjects. 
 
211-453 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  3(3-0-6) 

 ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นบริบทในเรื่องของศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการจัดน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 A study of the meaning of culture, culture interactions in various aspects of tourism 
resources; types of cultural tourism with the emphasis on religion, history, art and culture, 
custom and tradition; including cultural tourism planning and operation. 
 
211-456 การบริหารสปาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 (Spa and Wellness Management)    3(3-0-6) 
 การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปาและสุขภาพ การวิเคราะห์สถานที่และสถานการณ์ทางการ
ตลาด แนวคิดและการวางต าแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง เครื่องมือ การจัดซื้อ รายการสปา 
ผลิตภัณฑ์ การบ าบัดและการบริการ การจัดการบุคลากร การควบคุมทางการเงิน 
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 Spa and wellness business management, location and marketing analysis, 
concepts and business positioning, layout and interior design; equipment and purchasing 
categories, spa and wellness menus, spa products, spa treatments and service, staffing and 
financial management. 
 
211-459 การจัดการสโมสรและบาร์ (Club and Bar Management) 3(3-0-6) 
 การบริหาร การด าเนินการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร การ
วิเคราะห์ตลาด การจัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบและการจัดบาร์ 
การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการด้านพนักงาน การจัดท างบการเงินและการควบคุมทางการเงิน 
การจัดการในเหตุการณ์พิเศษและกรณีศึกษา 
 Administration, operation and position of business in club and bar industry. 
Market analysis. Member relations management. Food and beverage management in club. 
Bar design and set up. Production and service planning, staffing, budgeting and financial 
controls. Managing of special events and case studies. 
 
211-460 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 (Logistics for the Tourism Industry)     3(3-0-6)                                                                                  

 อุตสาหกรรมการขนส่งและการคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
นโยบายจากภาครัฐ รูปแบบการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศและการ
ขนส่งทางบก รวมถึงแผนงาน วิธีการด าเนินงาน และการพัฒนาระบบของการขนส่งทางการท่องเที่ยว 

 The development of tourism transportation. Various types of transportation 
and communication related to tourist and government policies. Modes of transport for 
tourism, such as water transport, airlift, and land transport, including planning procedures. 

 
211-463 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)  3(3-0-6) 

 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ลักษณะและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
อาทิ แรงจูงใจในการเดินทางท าศัลยกรรม เกณฑ์การเลือกผู้ให้บริการทางการแพทย์ 

Definition of Medical Tourism, characteristics of tourist behavior and motivations of 
medical tourists such as cosmetic surgeries. Creteria in selecting medical tourism providers. 

 
211-466  การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร (Food Tourism)   3(3-0-6)  

ความหมายของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร ลักษณะและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว อาทิ การ
ศึกษาศาสตร์แห่งอาหาร การลองชิมอาหารใหม่ ความกลัวอาหารใหม่ 

Definition of food tourism, characteristics of tourist behavior and motivations of food 
tourists such as gastronomy tourists, food neophilia, food neophobia  

 
211-467 การตลาดของสายการบิน (Airline Marketing)   3(2-2-5)
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดในธุรกิจสายการบิน โดยกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์และ
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บริการ การจัดการด้านราคา การจัดการช่องทางการจ าหน่าย การจัดการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการน า
ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและการตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและควบคุมการตลาด 
 Strategic analyses and organizational decisions, market mix, marketing 
planning involved in managing and maintaining markets in airlines. 
 
211-482 การส ารวจและการวิจัยส าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (Survey and Research for Hotels and Tourism)    3(3-0-6) 
 หลักและระเบียบวิธีการส ารวจและวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัยด้านการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมและท่องเที่ยว ตลอดจนการน าเสนอและรายงานการวิจัย 
 Survey and Research principles and methods. Defining research problem of 
hotels and tourism business including research proposing and presenting. 
 
211-555 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Internet of Things ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   

 (Internet of Things for Hotels and Tourism)   3(3-0-6)  
การเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารที่จะน ามาใช้ในการท างานธุรกิจ และใช้ในหน่วยงานของท่าน  เข้าใจการ

สื่อสารระหว่าง Software และ Hardware , เข้าใจและสามารถอธิบาย IoT, Cloud Computing, Crowd 
Sourcing และ Big Data ว่าท างานร่วมกันอย่างไร  

 Interconnection of smart "things", combining communications,IoT, Cloud Computing, 
Crowd Sourcing and a broad range of everyday applications (Electronics, Sensors, Cyber 
security, Communications and networks, Data analytics) for real-world applications.  
     
 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 
211-490 เตรียมสหกิจศึกษา       3(2-2-5)  
 (Preparation to Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ปฎิบัติตนในการท างานในองค์กร ความรู้ในการท างาน หน้าที่และความรับผิดชอบทัศนคติท่ี
เหมาะสมในการท างาน การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 Conducting principle of working in organization, duties, and responsibilities. 
Appropriate working attitudes. Application of theories into work. 
 
    211-493  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 1     3(0-20-0) 
 (Cooperative Education 1)  
 วิชาบังคับก่อน:211-490  เตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔๐๐ ชั่วโมง ในสถานประกอบการณ์ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะ
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ืมนักศึกษาสามารถ
เลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิม อีก ๔๐๐  ชั่วโมง ) 
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 Educational program that enables students to integrate classroom learning with 
practical experience in their field of study. The co-operative education program will consist 
of 400 hours in workplace. 
 
    211-494  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 2 
 (Cooperative Education 2)     3(0-20-0) 
 วิชาบังคับก่อน:211-490  เตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔๐๐ ชั่วโมง ในสถานประกอบการณ์ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะ
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ืมนักศึกษาสามารถ
เลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิม อีก ๔๐๐  ชั่วโมง ) 
 Educational program that enables students to integrate classroom learning with 
practical experience in their field of study. The co-operative education program will consist 
of 400 hours in workplace. 
 
*วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบนับชั่วโมงไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงในธุรกิจโรงแรม
หรือท่องเที่ยวตอเนื่องกัน ๔๐๐ ชั่วโมง 
 
211-495  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 
 (Cooperative Education 3)      3(0-20-0) 
 วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ืมนักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิม อีก 
๔๐๐  ชั่วโมง  
 
211-496  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4 
 (Cooperative Education 4)      3(0-20-0) 
 วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ืมนักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิม อีก 
๔๐๐  ชั่วโมง  
 

 3.1.5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยาม 
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            3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ต ารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 รศ. ด้าน
บริหาร
การ
โรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ดร.บงกช  
ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
งามสม 
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อ.บ. 

 
-ภาษาต่างประเทศ เอก
ภาษาฝรั่งเศส โท
ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน คณะอักษรศาสตร์                      
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๓๖  
 
 

Active Co-ops.  CHRIE 
Communiqué.  
October, 31 (10), p.6. 

-Rittichainuwat, 
B. (2016). Does 
Tourism Break Down 
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Barries?. CHRIE 
Communiqu. 30(12), 7-
9. 

-Rittichainuwat, 
B., Rattanaphinanchai, 
S., Mair, J., 
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of Thai Tourists. In the 
14th Asia Pacific CHRIE 
Conference 2016. 
Bangkok: Dusit Thani 
College. 

-Rittichainuwat 
Bongkosh, Yang Dong 
(Bruce) & Mair Judith. 
(2016). Can tourism 
break the barriers of 
STEROTYPE?: Creating 
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Mutual Understanding 
between Thailand and 
China through 
Tourism. In The Fifth 
Thai-Chinese Strategic 
Research Seminar. 
Bangkok: Thai-Chinese 
Strategic Research 
Center. 

-Rittichainuwat, 
B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
tourists in visiting a 
film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 

-Rittichainuwat, 
B. N. & Chakraborty, G. 
& Rattanaphinanchai, 
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S.  Tourists’ 
Motivations to travel 
during financial crisis.  
(2014). Journal of 
Quality Assurance in 
Hospitality and 
Tourism.  15(1), 100-
113.   

-Rittichainuwat, 
B., Qu, H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
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Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
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-Rittichainuwat, 
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S., Hichitake, Y., & Wei, 
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Tourism: Perspectives 
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and Hospitality 
Research Conference. 
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Perception Toward 
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University of 
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Bangkok, Thailand: 
Dusit Thani College. 

-Rittichainuwat, 
B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
tourists in visiting a 
film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 
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-Rittichainuwat, 
B., Rattanaphinanchai, 
S., Hichitake, Y., & Wei, 
S.  (2014). Shopping 
Tourism: Perspectives 
from Thai and Chinese 
Tourists. In The 11th 
New Zealand Tourism 
and Hospitality 
Research Conference. 
New Zealand: The 
Department of 
Tourism and 
Hospitality 
Management.   
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5 อาจารย์ Prof. Eric  Laws  Ph.D 
 
 
 
 
 
M.A 
 
 
 
 
Higher
 Natio
nal 
Diplo
ma  
 
 
 

-(Tourism 
Management), Griffith 
University, Australia 
2546  
 
 
-(Tourism Service 
Quality), University of 
Surrey, England 2534  
 
Business Studies, 
High Wycombe,          
College of 
Technology, England, 
2512 
 

9 9     -Rattanaphinanchai, 
S., and Laws, E. (2016). 
Travel Motivation of 
Tourists in “The 
Beach”. In the 14th 
Asia Pacific CHRIE 
Conference 2016, 
Bangkok, Thailand: 
Dusit Thani College. 

-Laws, E. & Scott, 
N.  (2015). Tourism 
research: Building from 
other disciplines.  
Tourism Recreation 
Research, 40(1), 48-58.   

Rittichainuwat, 
B., Qu, H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
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Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ล าดับ ต าแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ต ารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ 
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1. รศ. ด้าน
บริหาร
การ
โรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ดร.บงกช  
ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
งามสม 
 
 

3102400028xxx Ph.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.H.M. 
 
 
 
 
 
 
 

-(Tourism and 
Convention 
Marketing) 

School of Hotel and  
Restaurant  
Administration,  
Oklahoma State,USA 
2544 
 
-(Tourism and 
Hospitality 
Management) 
(Honors),  
University of  
Houston, Houston,  
Texas, USA 2539 
 

9 9 -Rittichainuwat, 
B., Nelson, R., & 
Rahmafitria, F.  (2018). 
Applying the 
perceived probability 
of risk and bias toward 
optimism: Implications 
for travel decisions in 
the face of natural 
disasters.  Tourism 
Management, 66, 221-
232. 

-Rittichainuwat, 
B.  (2017). Enhancing 
Work-Integrated 
Learning through 
Active Co-ops.  CHRIE 
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อ.บ. 

 
ภาษาต่างประเทศ เอก
ภาษาฝรั่งเศส โท
ภาษาอังกฤษและภาษา
สเปน คณะอักษรศาสตร์                      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๓๖  
 
 
 

Communiqué.  
October, 31 (10), p.6. 

-Rittichainuwat, 
B. (2016). Does 
Tourism Break Down 
or Create Stereotype 
Barries?. CHRIE 
Communiqu. 30(12), 7-
9. 

-Rittichainuwat, 
B., Rattanaphinanchai, 
S., Mair, J., 
Mongkhovanit, C. 
(2016). Hallyu Impact 
of Thai Tourists. In the 
14th Asia Pacific CHRIE 
Conference 2016. 
Bangkok: Dusit Thani 
College. 

-Rittichainuwat 
Bongkosh, Yang Dong 
(Bruce) & Mair Judith. 
(2016). Can tourism 
break the barriers of 
STEROTYPE?: Creating 
Mutual Understanding 
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between Thailand and 
China through 
Tourism. In The Fifth 
Thai-Chinese Strategic 
Research Seminar. 
Bangkok: Thai-Chinese 
Strategic Research 
Center. 

-Rittichainuwat, 
B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
tourists in visiting a 
film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 

-Rittichainuwat, 
B. N. & Chakraborty, G. 
& Rattanaphinanchai, 
S.  Tourists’ 
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Motivations to travel 
during financial crisis.  
(2014). Journal of 
Quality Assurance in 
Hospitality and 
Tourism.  15(1), 100-
113.   

-Rittichainuwat, 
B., Qu, H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
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-Rittichainuwat, 
B., Rattanaphinanchai, 
S., Hichitake, Y., & Wei, 
S.  (2014). Shopping 
Tourism: Perspectives 
from Thai and Chinese 
Tourists. In The 11th 
New Zealand Tourism 
and Hospitality 
Research Conference. 
New Zealand: The 
Department of 
Tourism and 
Hospitality 
Management. 
 

2 อาจารย์ Mr.Kris  Mouton Ei041196 บธ.ม. 
 
 
B.B.A. 
 
 
 
 
 
 

-มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๕  
  
(Marketing) 
Marketing College of 
Advanced Technical 
Education Simon 
Stevin, Bruges, 
Belgium, 2543 
 

15 15 -Emon 
Saechau, Ei The Nge 
Nge, Thanaphum 
Phrombun, Han Min 
Htun, & Kris  Mouton. 
(2015). The 
International Tourists’ 
Perception Toward 
Thailand And 
Myanmar. APHEIT 
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B.B.A. -(Hotel Management) 
College of the 
Province of Antwerp. 
Antwerp,2541 

International Journal, 
4(2), 37-58. 

-Rittichainuwat, 
B., Qu, H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
 

3 อาจารย์ อาจารย์แสนวิชา  
มุตตามระ 
 
 

5103000013156 M.B.A. 
 
 
 
B.A. 

-(Tourism ) 
University of Otago, 

New Zealand, 2540 
 

9 9 -Rittichainuwat, 
B., Qu, H., Laws, E., 
Muttamara, S. & 
Mouton, K. (2014).  
Competitiveness of 
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-(Commerce in 
Marketing) 
University of Otago, 
New Zealand, 2536 
 

Thailand as a travel 
destination in 
Southeast Asia.  In 
Rahmafitria, F., 
Setiyorini, P. H., & 
Sudono, A. (Eds), 
Proceedings of the 1st 
International seminar 
on tourism (pp. 360-
367). Bandung, 
Indonesia: Indonesia 
University of 
Education.   
 

4 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร รัต
นาภินันท์ชัย 

1759900107529 บธ.ม 
 
 
 
 
 
บธ.บ 

-มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๗  
 
 
 
 
การบริหารการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
, มหาวิทยาลัยสยาม 
, ๒๕๕๒   
 
 

9 9     -Rattanaphinanchai, 
S. (2017). 
Understanding Travel 
Motivation of Tourists 
in Visiting Thailand: 
From “The Beach” to 
Phi Phi Islands. In the 
KASTM & Asia Pacific 
Forum 2017 (pp. 61-
71), South Korea: the 
Korean Academic 
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Society of Tourism 
Management (KASTM). 
    -Rattanaphinanchai, 
S., and Laws, E. (2016). 
Travel Motivation of 
Tourists in “The 
Beach”. In the 14th 
Asia Pacific CHRIE 
Conference 2016, 
Bangkok, Thailand: 
Dusit Thani College. 

-Rittichainuwat, 
B., & 
Rattanaphinanchai, S. 
(2015). Applying a 
mixed method of 
quantitative and 
qualitative design in 
explaining the travel 
motivation of film 
tourists in visiting a 
film-shooting 
destination. Tourism 
Management, 46, 136-
147. 
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-Rittichainuwat, 
B., Rattanaphinanchai, 
S., Hichitake, Y., & Wei, 
S.  (2014). Shopping 
Tourism: Perspectives 
from Thai and Chinese 
Tourists. In The 11th 
New Zealand Tourism 
and Hospitality 
Research Conference. 
New Zealand: The 
Department of 
Tourism and 
Hospitality 
Management.   
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  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
(แต่ละหลักสูตรระบุรายละเอียดสรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร) หลักสูตรฯมีความประสงค์ให้บัณฑิตทุกคนมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรฯได้ก าหนดให้นักศึกษาของหลักสูตรฯไปฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน โรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่เก่ียวกับการ
จัดการไมซ์และอิเว็นตส์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์ ในโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการไมซ์ และ ธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน 
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยก่อนหน้าที่นักศึกษาจะไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชา 211-490 เตรียมสหกิจศึกษา (3 หน่วยกิต) ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนไปปฏิบัติงานจริง 
 
          4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
      4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาเพ่ิมความช านาญใน
วิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
      4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
      4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหาการท างานและ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      4.1.4 รว่มกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้  
      4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม
กับระดับการท างาน 
 
          4.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
รายวิชาสหกิจศึกษาจะจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ใน
แผนการเรียนชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกไปปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาต่อเนื่องกัน 400 
ชั่วโมง หรือเลือกที่จะท างานล่วงเวลาในระหว่างที่ก าลังศึกษาและเก็บชั่วโมงให้ได้อย่างน้อย 400ชั่วโมง ณ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ศูนย์ประชุม บริษัทจัดประชุมและ
แสดงสินค้า สายการบิน และหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกันก็ได้ 
 
          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
      การฝึกปฏิบัติงาน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

(แต่ละหลักสูตรระบุรายละเอียดข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ 
นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย) 
ไม่มีการท าโครงงานหรืองานวิจัย แต่ให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ครบ
จ านวนชั่วโมง จัดท ารายงานสหกิจศึกษา โดยประเมินผลจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 
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         5.1  ค าอธิบายโดยย่อของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
        ไม่มี 
       
         5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงานหรืองานวิจัย 
       ไม่มี 
 
         5.3  ช่วงเวลา 
        ไม่มี 
 
         5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        ไม่มี 
 
         5.5  การเตรียมการ 
        ไม่มี 
 
         5.6  กระบวนการประเมินผล 
                     ไม่มี 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 
1.1 ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
1.การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
3. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 
 
1.2  ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
1. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้
และทักษะทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2.มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูล 
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1.3  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

 
 

 
  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เชื่อมั่นในคุณธรรม 
2) ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม 
3) มีความขยันอดทน 
4) มีวินัย 
5) ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
6) ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะและดนตรี 
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา   การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ท าความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 
อย่างลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะ
ให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
และกรณีตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะ 
และดนตรีรวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่างสุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย    

ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
 
 
2.1.2 ด้านความรู้ 
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2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆทีเก่ียวข้องและสาขาอ่ืน 
2) มีความรู้ด้านสังคมโลก 
3) มีความรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
5) วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
6) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร 
2.1.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active Learning)     
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลกผสมผสาน

กับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้มีการเรียนรู้

ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนองานทั้ง

แบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 
 
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
  2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
  3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือ 
การน าเสนองานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  
 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา 

 2) ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ 
3) คิดอย่างมีเหตุผล 
4) ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
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3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การฝึกปฏิบัติ การสังเกต         การสัมภาษณ์
จากผู้มีประสบการณ์ แล้วน ามาสรุปเป็นสาระความรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะ  การประเมิน
สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือดารแก้ปัญหา 
 

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งค าถาม     การสืบค้น การ

คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
4) ประเมินจากการจัดท าโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่น ามาใช้ใน

สถานการณ์จริง 
 

2.1.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
2) รู้จักตนเอง  และผู้อ่ืน 
3) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าใจวัฒนธรรมใน
องค์กร ในรายวิชาต่างๆ 

 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้เช่น ความส าคัญและ
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีเช่น
การท างานเป็นกลุ่ม 

 
 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 
 

 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
2) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการท างาน  และชีวิตประจ าวัน 
 

2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการ 
เขียน และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน และการ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิงตัวเลข
สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 

 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ  ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 
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6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาทั่วไป 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง  

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส
วิชา 

รายช่ือวิชา 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-
101 

หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 O O O .   O   O O   O .   O O O  O  O 

100-
102 

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต  
 

.  O    
 

O  O O    O O  O     O   

100-
103 

หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

  O    
 

      . . O    O   O   

100-
104 

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

 
 

O  O      O O     O  . .  .  O   

100-
105 

จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  O  O       O   O  .  O O    O   

100-
106 

อาเซียนในโลกยุคใหม่    O   
 
 
 

.  O  O  O O O  O O    O .  
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

100-
107 

อารยธรรมศึกษา 
 
   O  . 

 
 . O .   

 
 O   

 
 O  O  

 
 O   

100-
108 

ทักษะการศึกษา  
 

O . . .   
 

 O O O O  
 

O O .  
 

O O O O  
 

O O  

111-
101 

จิตวิทยาทั่วไป 
 
 O  O   

 
    O  

 
 O  . 

 
 O O  O 

 
 O   

111-
102 

สังคมวิทยาเบื้องต้น 
 
  O    

 
     . 

 
   O 

 
     

 
 O   

111-
103 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
 
  O .  . 

 
 O    . 

 
 O  . 

 
 O   . 

 
 O  . 

111-
106 

สันติภาพศึกษา 
 
      

 
   O   

 
    

 
     

 
 O   

111-
107 

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
  O O  . 

 
   O  . 

 
 O O O 

 
  O  O 

 
 O  O 

112-
101 

อารยธรรม 
 
  O O   

 
   O   

 
 O   

 
 O    

 
 O   

112-
102 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ
ตรรกศาสตร์ 

 
  O O  O 

 
     O 

 
 O   

 
    O 

 
   O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

112-
103 

มนุษย์กับวรรณกรรม   O                  O  O   

112-
104 

มนุษย์กับศิลปะ   O       O    O     O    O   

112-
106 

ไทยศึกษา   O       O    O            

112-
107 

ศาสนาเปรียบเทียบ          O     O      O  O   

112-
108 

การวางแผนชีวิตครอบครัว     .     O     O   O     O  O 

112-
109 

ดนตรีปฏิบัติ   O           O    O   O  O   

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
114-
101 

ภาษาอังกฤษ 1   O O    O    .  O  O  O   O   .  

114-
102 

ภาษาอังกฤษ 2   O O    O    .  O  O  O   O   .  
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จุดมุง่หมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

114-
201 

ภาษาอังกฤษ 3   O O    O    .  O  O  O   O  
 

 .  

114-
202 

ภาษาอังกฤษ 4   O O    O    .  O  O  O   O   .  

113-
108 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   O O        .  O  O  O   O   .  

113-
109 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ   O O        .  O  .  O   O   .  

113-
103 

ภาษาจีน 1    . .    .    .  .  O  O   O   .  

113-
104 

ภาษาจีน 2   . .    .    .  .  O  O   O   .  

113-
201 

ภาษาจีน 3   . .    .    .  .  O  O   O   .  

113-
202 

ภาษาจีน 4   . .    .    .  .  O  O   O   .  

113-
105 

ภาษาญี่ปุ่น 1   . .    .    .  .  O  O   O   .  
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

113-
106 

ภาษาญี่ปุ่น 2 
 
  . .   

 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  

113-
203 

ภาษาญี่ปุ่น 3 
 

 . .   
 

.    . 
 

.  O 
 

O   O 
 
  .  

113-
204 

ภาษาญี่ปุ่น 4 
 

 . .   
 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  

113-
111 

ภาษาเกาหลี 1 
 
  . .   

 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  

113-
112 

ภาษาเกาหลี 2 
 
  . .   

 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  

113-
113 

ภาษาเกาหลี 3 
 
  . .   

 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  

113-
114 

ภาษาเกาหลี 4 
 
  . .   

 
 .    . 

 
 .  O 

 
 O   O 

 
  .  
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
120-
101 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  O      O      O     O    O   

121-
101 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 O O O   

 
  O    

 
 O  O 

 
 O    

 
  .  

121-
102 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและ 
การท างาน 

 
 O  O O  

 
  .  O  

 
  O . 

 
 O  .  

 
 O .  

121-
103 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
 O O O O  

 
  O  .  

 
   . 

 
 O  O  

 
 O   

121-
104 

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี     O O   O O  .     .  O  O   
 

O  O 

121-
105 

เคมีในชีวิตประจ าวัน  
 
   O   

 
 O    O 

 
  O . 

 
 O    

 
  O . 

121-
106 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
   O   

 
 O O   O 

 
  O O 

 
 O    

 
  O . 

121-
107 

สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   O   

 
 O    O 

 
  O  

 
 O    

 
  O . 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

120-
101 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
 
   O   

 
 O O   O 

 
  O O 

 
 O    

 
  O . 

125-
101 

คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 
 
   O   

 
 O O   O 

 
  O O 

 
 O    

 
  O . 

126-
316 

สถิติความน่าจะเป็น 
 
   O   

 
 O O   O 

 
  O O 

 
 O    

 
  O . 

 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
129-
101 

พลศึกษาและนันทนาการ 
 
  O . O O 

 
   O .  

 
  O  

 
 O O  O 

 
  O  

129-
102 

ศิลปะและสังคีตนิยม 
 
  O O  . 

 
    O  

 
  O  

 
 O O O O 

 
  O  
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1  เชื่อมั่นในคุณธรรม 
1.2  ปฏิบัติตนอยู่ในความดี
งาม 
1.3 มีความขยันอดทน 
1.4 มีวินัย 
1.5 ซื่อสัตย์ ประหยัด อด
ออม 
1.6 ตระหนักและรู้คุณค่า
ของศิลปะและดนตรี 
 

2.1มีความรู้ทางวิชาการใน
ศาสตร์ต่างๆทีเกี่ยวข้องและสาขา
อ่ืน 
2.2 มีความรู้ด้านสังคมโลก 
2.3 มีความรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.4 มีความรู้ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
2.5วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
2.6 สามารถใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร 

3.1 คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และแก้ปัญหา 
3.2 ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหา
ความรู้ 
3.3  คิดอย่างมีเหตุผล 
3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

4.1 รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม  
4.2 รู้จักตนเอง  และผู้อื่น 
4.3 สามารถท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5 มีบุคลิกภาพที่ดี
แสดงออกถึงภาวะผู้น าใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม 
 
 

5.1 สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้ 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
5.4 สามารถประยุกตใ์ช้
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานใน
การท างาน  และชีวิตประจ าวัน 
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2.2 หมวดวิชาศึกษาวิชาเฉพาะ  
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เชื่อมั่นในคุณธรรม 
2) ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม 
3) มีความขยันอดทน 
4) มีวินัย 
5) ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
6) ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะและดนตรี 
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา   การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ท าความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 
อย่างลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะ
ให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
และกรณีตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะ 
และดนตรีรวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่างสุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัยความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
 
2.2.2 ด้านความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆทีเก่ียวข้องและสาขาอ่ืน 
2) มีความรู้ด้านสังคมโลก 
3) มีความรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
5) วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
6) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร 
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2.2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active Learning)     
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลกผสมผสาน

กับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้มีการเรียนรู้

ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนองานทั้ง

แบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 
 
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
  2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
  3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือ 
การน าเสนองานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  
 
2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา 

 2) ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ 
3) คิดอย่างมีเหตุผล 
4) ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การฝึกปฏิบัติ การสังเกต         การสัมภาษณ์

จากผู้มีประสบการณ์ แล้วน ามาสรุปเป็นสาระความรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะ  การประเมิน

สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือดารแก้ปัญหา 
 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
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  3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งค าถาม     การสืบค้น การ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดท าโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่น ามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

 
2.2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
2) รู้จักตนเอง  และผู้อ่ืน 
3) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าใจวัฒนธรรมใน
องค์กร ในรายวิชาต่างๆ 

 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้เช่น ความส าคัญและ
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีเช่น
การท างานเป็นกลุ่ม 

 
 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 
 

 2.2.5 ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
2) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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4) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการท างาน  และชีวิตประจ าวัน 
 

2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการ 
เขียน และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2)จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน และการ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิงตัวเลข
สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ  ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 
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ทักษะการปฏิบัติทางวิชาเฉพาะ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง  
 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

กลุ่มวิชาแกน 
221-
101 

บัญชีการเงินชั้นต้น  O O O O O  O O O O O O O O  O O  O O  O  O 

221-
203 

องค์การและการจัดการ  O O O O O O  O O O O  O O O O O O O   O  O 

211-
204 

การเงินธุรกิจ O O O  O O  O O O O O O  O O O O O O  O O O  

211-
205 

หลักการตลาด O O O  O O O  O O O O O O  O  O O O  O O  O 

211-
303 

กฎหมายธุรกิจ O O  O O O  O O O O O O O O  O O  O O O O  O 

211-
322 

การจัดการทุนมนุษย์ O O O O  O O  O O O O O O  O O O O  O O O  O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
333 

จิตวิทยาการบริการ O  O O  O O O  O O O  O O O O  O O O  O O O 

211-
343 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม O O O O O  O O O  O O O O O  O  O O O  O O O 

211-
402 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน O O   O O O O O O  O O  O O O O  O O O O  O 

211-
403 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง  O O O O O O O  O O O O O  O O O O O   O O O 

211-
404 

วิธีวิจัย  O O  O O  O O O O O  O O O  O O O O O O O  

211-
505 

การวิเคราะห์ข้อมุลเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

O O O  O O O  O O O O  O O O  O O O O O O  O 

211-
507 

หลักการตลาดและการจัดการตลาด
และธุรกิจดิจิทัล 

 O  O O O  O O O O O O O  O  O O O O O O  O 

5. กลุ่มวิชาบังคับ 

211-
101 

ความรู้เบื่องต้นเพื่อการจัด
ประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัลและการจัดนิทรรศการ 

O O  O O O O  O O O O O O  O  O O O O  O O O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
112 

ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหาร
จัดการครัว 

O O  O O O O O  O O O  O O O O O O  O  O O O 

211-
122 

การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

 O O O O O  O O O O O O O  O O O  O O  O O O 

211-
224 

การท่องเที่ยวนานาชาติและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

O O O  O O O O O O O  O O O  O O O  O  O O O 

211-
226 

การบริหารการจัดประชุมส าหรับ
ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 

O O O  O O   O O O O O O O  O  O O O  O O O 

211-
228 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  O O O  O O O O O  O  O O O O O O  O  O O O 

211-
312 

การจัดการร้านอาหารและการจัด
เลี้ยง 

O O O  O O O O O  O O O O  O O O O O   O O O 

211-
316 

การตลาดการโรงแรมและการท่อง
เที่ยง 
 

 O O O O O O   O O O O  O O  O O O O  O O O 

211-
234 

การจัดการประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว 
 

O  O O O O O O   O O     O  O O O  O O O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

*211-
100 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

O O O O  O O  O O O O  O O O O O  O O  O O O 

*211-
225 

การโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

O O O   O O O  O O O O O  O O O O  O  O O O 

*211-
270 

การท่องเที่ยวส าหรับความสนใจ
พิเศษ 

 O O O O O O O O O  O O O  O O  O O O  O O O 

*211-
346 

วิธีการวิจัยในการธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

O O O  O O O O O  O O O O O   O O O  O O O  

*211-
338 

การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
 

O  O O O O O O O O  O O  O O  O O  O  O O O 

 
6.กลุ่มวิชาเลือก 
211-
102 

การจัดการคุณภาพบริการ O O O  O O O O O O  O O O O  O O  O O  O O O 

211-
212 

 
ธุรกิจการบิน 
 

O O O O  O O  O O O O O O  O O O O  O O  O O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
221 

การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม  O O O O O  O O O O O  O O O  O O O O  O O O 

211-
288 

การจัดการและการบริหารห้องพัก  O O O  O O O O  O O O O  O O O  O O O  O O O 

211-
301 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว O O O O  O O O O  O O O O O  O O  O O  O O O 

211-
306 

กฎหมายส าหรับธุรกิจการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว 

O  O O  O  O O O O   O O O O O O O   O O O 

211-
313 

พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

 O O O  O O O O O O  O O  O O O O  O O O O  

211-
323 

งานมัคคุเทศก์ O  O O O O  O O O O O O O O  O O  O O O  O O 

211-
324 

การตอ้นรับบนเครื่องบิน O O O   O O O  O O   O O O  O O  O  O O O 

211-
325 

การจัดการธุรกิจน าเที่ยว  O O O  O O  O O O O O O  O O  O O O O O O  

211-
328 

หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรม
บริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 1                                   

O O  O O O O O O  O O O  O O O O O O  O O O  
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
403 

การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงวัย  O O O O O O O O O  O O  O O O O  O O  O O O 

211-
412 

สัมมนาการโรงแรมและการท่องเที่ยว O O O  O O O O O O O  O O O  O  O O O O O O  

211-
426 

การวางแผนการท่องเที่ยวและการ
พัฒนา 

O O O O  O  O O O O O O O  O  O O O O  O O O 

211-
422 

หัวข้อร่วมสมัยทางอุตสาหกรรม
บริการในโรงแรมและท่องเที่ยว 2                                    

O O  O O O O O O   O  O O O O O O  O  O O O 

211-
441 

การขายและบริการจัดประชุมสัมมนา O O O   O O O  O O O O O  O O O O  O  O O O 

211-
442 

การบริหารจัดการสถานที่ประชุม
ส าหรับธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

O O O  O O O  O O O  O  O O O O  O O  O O O 

211-
443 

การจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจโรงแรม
และท่องเทีย่ว 

 O O O  O O O  O O O O O  O O O O O   O O O 

211-
453 

 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 

O O O O O  O  O O O O O O  O O  O O O  O O O 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
456 

การบริหารสปาและกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

 O O O O O O O O O  O O O O   O O O O  O O O 

211-
459 

การจัดการสโมสรและบาร์ O O O O  O  O O O O O  O O O O O O  O O O  O 

211-
460 

โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

O O O  O O O O O  O O O O  O O O  O O  O O O 

211-
463 

 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
 

O  O O O O  O O O O O O  O O O  O O O  O O O 

211-
265 

การท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์ O O  O O  O  O O O O O O O  O O  O O  O O O 

211-
467 

การตลาดของสายการบิน      O  O O O O O  O O O   O O O O O  O O  O O O 

211-
466 
  

การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร O O O  O O  O O O O O O O  O O O O O   O O O 

211-
482 

การส ารวจและการวิจัยส าหรับการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

O O  O O O O O  O  O O  O O O O O O  O O O  
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัส      รายชื่อวิชา 
วิชา 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

211-
555 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Internet 
of Things ในธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเทีย่ว                     

 O O O O O O O O  O O O  O O  O O O O O  O O 

7.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
211-
490 

เตรียมสหกิจ O O O  O O  O O O O O O O O  O  O O O O O O  

211-
493 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 O O  O O O O  O O O O O O  O O  O O O O  O  

211-
494 

 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 
 

O 
 

O  O O O O  O O O O O O  O O O O  O O O O  

211-
495 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 O O  O O O O  O O O O O O  O O O  O O O O O  

211-
496 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 O O  O O O O  O O O O O O  O O O O O  O O O  

สรุปรวมหลักสูตร                          
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1  เชื่อมั่นในคุณธรรม 
1.2  ปฏิบัติตนอยู่ในความดี
งาม 
1.3 มีความขยันอดทน 
1.4 มีวินัย 
1.5 ซื่อสัตย์ ประหยัด อด
ออม 
1.6 ตระหนักและรู้คุณค่า
ของศิลปะและดนตรี 
 

2.1มีความรู้ทางวิชาการใน
ศาสตร์ต่างๆทีเกี่ยวข้องและสาขา
อ่ืน 
2.2 มีความรู้ด้านสังคมโลก 
2.3 มีความรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.4 มีความรู้ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
2.5วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
2.6 สามารถใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร 

3.1 คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และแก้ปัญหา 
3.2 ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหา
ความรู้ 
3.3  คิดอย่างมีเหตุผล 
3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

4.1 รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม  
4.2 รู้จักตนเอง  และผู้อื่น 
4.3 สามารถท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5 มีบุคลิกภาพที่ดี
แสดงออกถึงภาวะผู้น าใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม 
 
 

5.1 สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้ 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
5.4 สามารถประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานใน
การท างาน  และชีวิตประจ าวัน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
1.1   นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของชั่วโมงท่ีมีการสอนในวิชานั้น 
 

1.2   สัญลักษณ์ของการวัดผล 
 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นล าดับขั้น 

(Grade) โดยมีแต้มประจ า (Grade Point) ดังนี้ 
         ล าดับขั้น           ความหมาย    แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม     4.00 
  B+    ดีมาก     3.50 
  B    ดี     3.00 
  C+    ค่อนข้างดี    2.50 
  C   พอใช้      2.00 
  D+    อ่อน     1.50 
  D   ผ่าน      1.00 
  F   ตก        0 
 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
มีกระบวนการดังนี้ 
 

2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  ท าหน้าที่ตรวจแฟ้มสะสมรายวิชาประมวลผล
การตรวจแฟ้ม สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  
 

2.2 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และ
ภายในสถาบัน  ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
 
3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า  2.00 (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของ ระยะเวลาภารศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา 

 
 
*หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
*1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่                              
1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

1.1.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  
1.1.4  มีการจัดท าเอกสารเป็นคู่มือส าหรับอาจารย์ใหม่ 

*1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.2.1  ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

1.2.2  ให้ค าแนะน าและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3  การด าเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีส าหรับการ

เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
การประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
1.3.4  สนับสนุนให้ท างานวิจัย 
1.3.5  แนะน าทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
1.3.8  จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพ่ือช่วยอาจารย์ในการท าวิจัย 

 
*2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร

และผู้เรียน 
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2.1.2  จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพ่ือทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี โดยเน้น
ที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา (course description)  

2.1.3  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4  จัดการอบรมเก่ียวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การท า blue print การออกข้อสอบ การ
ประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
2.1.7  สนับสนุนให้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.8  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพ่ิมคุณวุฒิต าแหน่งวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3  ก าหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 

 
**** หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร **** 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ดังนี้ 

1.1 เป้าหมายการบริหารหลักสูตร 
  1) พัฒนาหลักสูตรให้ไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2558 และตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 2) หลักสตูรมการด าเนินการได้คุณภาพและมาตรฐานตามผลการตรวจสอบจากส านักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) หลักสูตรจะต้องได้รับการปรับปรุงทุก 5 ปี 
 

1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
1)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสตูรตัวแทนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร ตัวแทนจากผู้มีส่วนเกีย่วข้องจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินการของหลักสตูรทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
3)  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดวิชา การรายงานผล รายวิชาและหลักสตูร การ

พัฒนาและประเมินหลักสตูรตามก าหนดเวลา 
4) มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนว

ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารหลักสตูรอยา่งนอยปีละ 2 ครั้ง 
 
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
1) หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ

ส านักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
2) จ านวนรายวิชาเรียน และวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้

ด้วยตนเอง 
3) มีการประเมินหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษาและครบรอบหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ 

มคอ. 7 

2.  บัณฑิต          
บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม 
     3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2.2 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     3) สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นระบบ 
     2) สามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     3) สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2.4 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     2) สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
     3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ 
2.5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     1) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ 
     2) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
      4) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
กระบวนการด าเนินงาน 
 1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการส ารวจความ 
ต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพในทุกปีการศึกษา 
 2) คณะวิชาน าผลการส ารวจจากข้อ 1 มาทบทวนปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการ

ดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฯ ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณารับนักศึกษา มีการรับนักศึกษาผ่านศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อนักศึกษา
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษา สามารถปรับตัวใช้ชีวิตและศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยได้อย่าง
ส าเร็จ เมื่อ นักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 หลักสูตรฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ก่อนเข้า ศึกษา
วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรฯ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวด้านการ เรียนและการท ากิจกรรม 

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมี ชั่วโมงให้ค าปรึกษาจ านวน 

2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และระบบอาจารย์ ที่ปรึกษารายวิชา เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาโดย
มีชั่วโมงให้ค าปรึกษา จ านวน 2 ชั่วโมงต่อรายวิชาต่อสัปดาห์ 

3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบของส านักทะเบียน และ วัดผลมหาวิทยาลัยสยาม 

โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์ม ค าร้องทั่วไป เพ่ือ ยื่นต่อส านักทะเบียนและวัดผล โดยระบุเรื่องที่ต้องการ
ยื่นค าร้อง พร้อมเหตุผล ประกอบ การพิจารณาค าร้องจะกระท าแล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
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4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบ วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.1.4 ก าหนดให้มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สมัครโดย คณะกรรมการ 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน หลักสูตร 
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
4.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี

จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ซึ่งคณะจะเป็นผู้เสนอแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะก าหนด ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ด้านวิชาการ ผลงานที่ประจักษ์ นอกจากนี้คณะมีนโยบายให้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบ การวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างท่ีดีมาบรรยายพิเศษในรายวิชาต่างๆ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยก าหนดวัตถุประสงค์การออกแบบ
หลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน สาขาวิชาการตลาดได้ออกแบบหลักสูตรโดยพิจารณารายวิชาและเนื้อหาให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของ
ภาคธุรกิจ มีการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้บริหารในสถานประกอบการ และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
และท างานแล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้พิจารณาปรับปรุง หลักสูตรให้มีรายวิชาที่ทันสมัย 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก าหนดอาจารย์ผู้สอน การก ากับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผน การเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ประสบการณ ์ สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 สอดคล้องกับ 
มคอ.2 และจัดท าภายใน กรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีการประเมินผู้เรียนผ่านการประเมินผล การเรียนรู้ใน
แต่ละ รายวิชาตาม มคอ.5และ มคอ.6 ในทุกภาคการศึกษาผ่านการก ากับโดยคณะกรรมการ หลักสูตรและ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.การบริหารงบประมาณ 

1) มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ ให้คณะเพ่ือจัดหาต ารา สื่อการเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
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2) คณะบริหารธุรกิจวางแผนงบประมาณคณะวิชา และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยให้ความส าคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพอเพียงมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะบริหารธุรกิจมีการวางแผนและการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม อาทิเช่น อาคารเรียน
และห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประจ าห้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร 
นอกจากนี้ยังมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือ และต าราด้านต่างๆ ดังเช่น 

หนังสือหมวดภาษาไทยหมวดศึกษาทั่วไป 3,197 รายชื่อ 8,404 เล่ม 

หนังสือภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป 1,065 รายชื่อ 1,813 เล่ม 

หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,013 รายชื่อ 17,190 เล่ม 

หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,910 รายชื่อ 8,865 เล่ม 

หนังสือภาษาไทยกลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ1,622 รายชื่อ 4,240 เล่ม 

หนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ1,175รายชื่อ 2,646 เล่ม 

วารสารภาษาไทย 369 รายชื่อ 

วารสารภาษาอังกฤษ 172 รายชื่อ 

โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 1,176 แผ่น 

โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 2,228 แผ่น 

โสตทัศนวัสดุประเภทวีซีดี ดีวีดี และมัลติมีเดียทั้งหมด 4,377 แผ่น 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 4 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลและสารานุกรมในรูปแบบซีดีรอม 99 แผ่น 

3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   1. คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดท างบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากร การเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี
ความเพียงพอในการใช้งานประกอบการ เรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

  2. มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ เพ่ือการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา วารสารทางวิชาการและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะวิชา 

 

4.การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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คณะบริหารธุรกิจมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร โดยการประชุมคณะวิชาฯ และน าเสนอผล
การประชุมผ่านคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีการจัดสรรทรัพยากร มี 
การด าเนินการสอบถามถึงความเพียงพอของทรัพยากรในการเรียนการสอน ได้แก่ ต าราเรียน อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ และพิจารณาโดยประเมินถึง ความส าคัญของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอร่วมกัน ในการประชุม
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร  

 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือวางแผน
เกี่ยวกับรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนส ารวจและแจ้งความต้องการใช้ 
ห้องเรียน สื่อการสอน และหนังสือ ด าเนินการติดต่อส านักที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ส านัก
หอสมุดกลาง ส านักบริหารทรัพยากรการศึกษาและศูนย์สารสนเทศ เพ่ือจัดหาทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Index) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน   การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนน 5.0 

X X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13.อ่ืนๆ ระบุ.....      
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 13 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 12 14 15 15 15 

 
 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.    การประเมินประสิทธิผลของการสอน              

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การน าไปใช้ การประเมินการ
สอน และน ามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 

อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่ก าหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตั้งค าถามและการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การ
สอนที่ใช้อยู่ประสบความส าเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   

 
 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะท าการประเมินการสอน 
ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา 
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
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2.    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.2  คณะกรรมการด าเนินการส ารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 2.3  ประมวลผลการส ารวจ 

 
3.    การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
(ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

น าข้อมูลการส ารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดท าการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาผลการส ารวจ และน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและน าเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป  
 
* หมายเหตุ แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ 2555 

 
และ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ 2560
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ 2560 สาระการแก้ไข 

๑. ชื่อหลักสูตร 
  ๑.๑ ชื่อภาษาไทย : การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
        สาขาวิชา 
  ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ  : Service Industry Management 
         Program in 
 
๒. ชื่อปรญิญา 
  ๒.๑ ชื่อภาษาไทย    
    ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ) 
    ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรมบริการ) 
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ    
    ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration 
(Service Industry Management) 
    ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : B.B.A. (Service Industry Management) 
 
 
๓.  จ านวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร  
132 หน่วยกิต 
 
๔. อาจารย์ผู้สอน 
  ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ. ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน ์งามสม 
 
๕. หลักสูตร 
  ๕.๑ จ านวนหน่วยกิตรวม 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต  
  ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   90 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           6 หน่วยกิต 
 
 ๕.๓ รายวชิา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   90 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
   หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           6 หน่วยกิต 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
  ๑.๑ ชื่อภาษาไทย : การบริหารการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
        สาขาวิชา 
  ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ  : Hotel and Tourism Management 
         Program in 
 
๒. ชื่อปรญิญา 
  ๒.๑ ชื่อภาษาไทย    
    ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการโรงแรม
และการท่องเท่ียว) 
    ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบริหารการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ    
    ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration 
(Hotel and Tourism  Management) 
    ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 
 
๓.  จ านวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร  
126 หน่วยกิต 
 
๔. อาจารย์ผู้สอน 
  ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ. ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน ์งามสม 
 
๕. หลักสูตร 
  ๕.๑ จ านวนหน่วยกิตรวม 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต  
  ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           6 หน่วยกิต 
 
 ๕.๓ รายวชิา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
   หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           6 หน่วยกิต 
 

-การเปลี่ยนแปลง 
ชื่อหลักสูตร 
 
 
 
 
-การเปลี่ยนแปลง
ชื่อปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จ านวนหน่วยกิตที ่
เรียนตลอด 
หลักสูตร ลดลง 6 
หน่วยกิต 
 
 
 
 
-การเปลี่ยนแปลง 
จ านวนหนว่ยกิต 
และชื่อเรียกกลุ่ม 
วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ส านักวิชาการ  121 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ 2560 สาระการแก้ไข 
 ๕.๔ แผนการศึกษา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
117-100 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 Principles of Economics and Philosophy of 
Sufficiency Economy               3(3-0-6) 

117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology 
117-102 สังคมและการปกครอง  3(3-0-6) 
 Society and Government 
117-103 สังคมและกฎหมาย  3(3-0-6) 
 Society and the Law 
117-104 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
   Human Relations and Personality   

Development 
117-105 อาเซียนในโลกยุคใหม ่  3(3-0-6) 
 ASEAN in the Modern World  
117-106   การเตรียมตัวสู่โลกของการท างาน 3(3-0-6) 
 Preparation for the World of Work  
117-111   อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
 ThaiCivilization 
117-112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Fundamental of Philosophy and Religion 
117-113  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life 
117-114   อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
 Western Civilization 
117-116   วรรณคดีตะวันตก  3(3-0-6) 
 Western Literature 
  
 
 
 
 
 
 
  
2. กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกติสามารถเลือกเรียนจาก
รายวิชาดงัต่อไปน้ี 
117-191 ภาษาไทย 1 (Thai 1)  3(2-2-5) 
117-192  ภาษาไทย 2 (Thai 2)  3(2-2-5) 
117-291  ภาษาไทย 3 (Thai 3)  3(2-2-5) 
117-292  ภาษาไทย 4 (Thai 4)  3(2-2-5) 

 ๕.๔ แผนการศึกษา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ให้เรยีนรายวชิา ต่อไปน้ี 
117-100 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Principles of Economics and Philosophy of 
Sufficiency Economy)                     3(3-0-6) 

117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น            3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
117-104 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ  
 (Human Relations and Personality 

Development)                              3(3-0-6) 
117-105 อาเซียนในโลกยุคใหม ่           3(3-0-6) 
               (ASEAN in the Modern World)  
117-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต       3(3-0-6) 
               (Philosophy, Religions and Life Style) 
117-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต            3(2-2-5) 
               (Principles of Logics and Thinking Skill for 

Lifelong Learning )   
117-109 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา    3(3-0-6) 
 (Introduction to Intellectual Property ) 
117-110 ทักษะการศึกษา           3(2-2-5) 
 (Study Skills)  
117-111 อารยธรรมศึกษา                  3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
117-112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์ 

(Fundamental of Philosophy and Logic) 
                                                                 3(3-0-6) 
117-113 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6)  
               (Psychology in Daily Life)  
117-117  มนุษย์กับวรรณกรรม            3(3-0-6)  
 (Man and Literature)   
117-119  สันติภาพศึกษา            3(3-0-6)  
 (Peace Studies)  
117-120  การวางแผนชวีิตครอบครัว          3(3-0-6)  
 (Family Life Planning) 
 
2. Language and Communication  
Choose at least 15 (12+3) credits from the following 

courses 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจ านวนไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  
 2.1 English Language 12 credits  

 
 
-กลุ่มวิชา 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลดลง 
3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร เพิ่มขึ้น 
3 หน่วยกิต 
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117-141 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(2-2-5) 
   
117-142 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(2-2-5) 
117-144  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
             (English Reading and Writing) 
117-244 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English Conversation) 
117-151 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5)  
117-152   ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5)  
117-251 ภาษาจีน 3 (Chinese 3) 3(2-2-5) 
117-252 ภาษาจีน 4 (Chinese 4) 3(2-2-5) 
   
117-161 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5)  
117-162 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5)  
117-261 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3) 3(2-2-5)  
117-262   ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4) 3(2-2-5) 
   
117-171 ภาษาฝรั่งเศส 1 (French 1) 3(2-2-5)  
117-172 ภาษาฝรั่งเศส 2 (French 2) 3(2-2-5)  
117-271 ภาษาฝรั่งเศส 3 (French 3) 3(2-2-5)  
117-272 ภาษาฝรั่งเศส 4 (French 4) 3(2-2-5) 
     
117-181 ภาษาเกาหล ี1 (Korean1) 3(2-2-5)  
117-182 ภาษาเกาหล ี2 (Korean2) 3(2-2-5)  
117-281  ภาษาเกาหล ี3 (Korean3) 3(2-2-5)  
117-282  ภาษาเกาหล ี4 (Korean4) 3(2-2-5) 
   
117-301 ภาษารัสเซีย 1 (Russian 1) 3(2-2-5) 
117-302 ภาษารัสเซีย 2 (Russian 2) 3(2-2-5) 
117-303 ภาษารัสเซีย 3 (Russian 3) 3(2-2-5) 
117-304 ภาษารัสเซีย4 (Russian 4) 3(2-2-5) 
 
117-305 ภาษาสเปน 1 (Spanish1) 3(2-2-5) 
117-306 ภาษาสเปน2 (Spanish 2) 3(2-2-5) 
117-307 ภาษาสเปน3 (Spanish 3) 3(2-2-5) 
117-308 ภาษาสเปน4 (Spanish 4) 3(2-2-5) 
 
117-309 ภาษาโปรตุเกส 1(Portuguese 1)  3(2-2-5) 
117-310  ภาษาโปรตุเกส 2 (Portuguese 2) 3(2-2-5) 
117-311 ภาษาโปรตุเกส3 (Portuguese 3) 3(2-2-5) 
117-312 ภาษาโปรตุเกส4 (Portuguese 4) 3(2-2-5) 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน12 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี  
117-141   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(2-2-5) 
117-142 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(2-2-5) 
117-241 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 3(2-2-5) 
117-242 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 3(2-2-5) 
 
2.2  Second Language  
รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2  
Choose at least 3 credits from the following courses. 
ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาตา่งประเทศที่  2  จ านวน  3  หนว่ย

กิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้
2.2.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
 
117-191   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (Thai Usage for Communication)  
117-192   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 (Thai Usage for Presentation) 
117-151   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)  3(2-2-5) 
117-152   ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
117-251   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)  3(2-2-5) 
117-252   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)  3(2-2-5) 
  
117-161  ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
117-162   ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
117-261   ภาษาญี่ปุ่น 3  (Japanese 3) 3(2-2-5) 
117-262   ภาษาญี่ปุ่น 4  (Japanese 4) 3(2-2-5) 
 
117-181  ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1) 3(2-2-5) 
117-182  ภาษาเกาหล ี2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
117-281  ภาษาเกาหล ี3  (Korean 3) 3(2-2-5) 
117-282  ภาษาเกาหล ี4  (Korean 4) 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mathematics and Science  
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3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
117-121 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
 Basic Mathematical Principles 
117-123ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
 Life and Environment 
117-124 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Technology 
117-125   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน  
 Computer for Studies and Works       3(2-2-5) 
117-126  อาหารเพื่อสขุภาพที่ดีและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
             Food Safety and Nutrition for Good Health 
117-127 หลักสถิต ิ   3(3-0-6) 
 Principles of Statistics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
117-132 พลศึกษาและนันทนาการ  3(2-2-5) 
 (Physical Education and Recreation) 
117-133 ศิลปะและสังคีตนิยม  3(2-2-5) 
 (Art and Music Appreciation) 
 
 
 
 
 
5. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาแกน  30  หน่วยกติ ให้เรยีนทุกรายวชิาดังต่อไปน้ี 
221-102 การจัดการคุณภาพบริการ 3(3-0-6) 
 Service Quality Management 
221-103 หลักการบัญชขีั้นต้น  3(3-0-6) 
 Principles of Accounting 
221-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 
221-204 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance 

Choose at least 6 credits from the following courses 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตรจ์ านวนไม่น้อยกว่า หน่วย
กิต ดังนี ้

117-121   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
 (Mathematics in Daily Life) 
117-122   สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล   3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
117-123   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 (Life and Environment) 
117-124   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
               (Information Technology) 
117-125   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน

(Computer for Studies and Work) 3(2-2-5) 
117-126   อาหารเพื่อสขุภาพที่ด ี    3(3-0-6)  
               (Nutrition for Wellness) 
117-127   เคมีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)  
               (Chemistry in Daily Life)   
117-128  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม    3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)                 
117-129 สถิติและความน่าจะเป็น        3(3-0-6)   
 (Statistics and Probability)     
         
4. Aesthetics and Physical Education  
Choose at least 3 credits from the following courses 
กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และพลศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี (3 credits)  
117-132   พลศึกษาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
               (Physical Education and Recreation) 
117-133   ศิลปะและสังคีตนิยม  3(2-2-5) 
              (Art and Music Appreciation)  
 
 
5. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต  
   กลุ่มวิชาแกน  24  หน่วยกิต  
   ให้เลือกเรียน 8 วิชา 24 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปน้ี 
221-101 บัญชีการเงินขั้นต้น  3(3-0-6) 
              (Principles of Financial Accounting)  
221-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Organization and Management)  
221-204 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
              (Business Finance) 
221-205 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
              (Principles of Marketing) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาแกน 
ลดลง 6 หน่วยกิต 
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221-205 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
221-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
221-304 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 Service Marketing 
221-333   จิตวิทยาการบริการ  3(3-0-6) 
 Service Psychology 
221-343 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication 
221-402 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ30หน่วยกิตใหเ้รียนทุกรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 
 (Introduction to Meetings Incentives  

Conventions and Exhibitions)      3(2-2-5) 
211-111 การโรงแรมและการท่องเท่ียวเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Hotel and Tourism) 
211-224 การท่องเท่ียวนานาชาตแิละการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัล                   3(2-2-5)  
 (International Tourism and Incentive Travel) 
211-226 การบริหารการจัดประชุม       3(2-2-5) 
 (Meeting and Convention Management)   
211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 (Tourist Behavior)  
211-302   สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
 (Information Technology for Hospitality) 
211-306 จริยธรรมและกฏหมายธุรกิจส าหรับการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว                  3(3-0-6) 

221-300 การบัญชีบริหาร  3(3-0-6) 
              (Managerial Accounting)  
221-303 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
              (Business Law) 
221-322 การจัดการทุนมนุษย ์  3(3-0-6) 
              (Human Capital Management)  
221-325 การสื่อสารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
              (Cross Cultural Business Communication) 
221-326 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน  3(3-0-6) 
              (Strategic Management for Competitiveness) 
221-327 การบริหารการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
              (Change Management) 
221-328 ระเบียบวธิีวิจยั      3(3-0-6) 
              (Research Methods) 
221-329  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  
             (Data Analysis for Decision Making in Business)
                                 3(3-0-6) 
221-333 จิตวิทยาการบรกิาร     3(3-0-6) 
 (Service Psychology) 
221-507 หลักการตลาดและการจัดการตลาดและธุรกิจดิจิทัล
 (Marketing and Digital Business Management) 
                                                          3(3-0-6) 
 
 
กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิตใหเ้ลือกเรยีนทุกรายวชิาดังต่อไปน้ี 
*211-100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเท่ียว          
              (Introduction to Hotels and Tourism) 3(2-2-5) 
*211-225 การโรงแรมและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยนื   3(3-0-6) 
               (Sustainable for Hotels and Tourism) 
*221-270 การท่องเท่ียวส าหรับความสนใจพิเศษ     3(2-2-5) 
               (Special Interest Tourism) 
*211-346 วิธีการวิจยัในการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(Research Methods in Hotels and Tourism) 
                                                                  3(3-0-6) 
*211-338  การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
               (Crisis Management for Hotels and Tourism) 
211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
ส าหรับธุรกจิโรงแรมและการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 

           (Introduction to Meeting Incentives Conventions 
and Exhibitions) 

211-112 ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหารจัดการครัว3(2-2-5) 
        (Gastronomy and Kitchen Operation Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาบังคับ 
เพิ่มขึ้น 15 หน่วย
กิต 
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 (Ethics and Business Lawfor Hotel and 

Tourism) 
211-312 ภัตตาคารและการจัดเล้ียง       3(2-2-5) 
 (Restaurant and Catering Management)  
211-316 การตลาดอุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 
 (Hospitality Marketing)  
211-446 การวิจยัการตลาดอุตสาหกรรมบริการ    3(2-2-5)
 (Marketing Research in Hospitality) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจาก
รายวิชาดงัต่อไปน้ี 
211-112 ศาสตร์แห่งอาหารและการบริหารจัดการครัว

(Gastronomy and Kitchen Operation 
Management)                      3(2-2-5) 

211-122  การจัดงานแสดงสินค้า  3(2-2-5) 
 (Exhibition Management) 
211-212 ธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
 (Airline Business) 
211-221 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 (Bar and Beverage Management)  
211-225  การท่องเท่ียวและการจัดงานแบบยั่งยืน  3(2-2-5) 
 (Sustainable Events and Tourism) 
211-227 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
 (Food and Beverage Management) 

211-122 การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว                          3(2-2-5) 

           (Exhibition Management for Hotels and Tourism) 
211-224 การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลส าหรับธุรกจิโรงแรมและ

ท่องเที่ยว                                       3(2-2-5)  
               (Incentive Travel for Hotels and Tourism) 
211-226 การบริหารการจัดประชุมส าหรับธุรกจิโรงแรมและ

ท่องเที่ยว                                      3(3-0-6) 
               (Meeting and Convention Management for 

Hotels and Tourism) 
211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
                (Tourist Behavior)  
211-234 การจัดการประสบการณ์การส าหรับธุรกจิโรงแรมและ

ท่องเที่ยว                                        3(3-0-6) 
               (Tourist Experience Management for Hotels 

and Tourism) 
211-265   การท่องเท่ียวเกี่ยวกับภาพยนตร์             3(3-0-6) 
              (Film Tourism) 
211-312 การจัดการร้านอาหารและการจัดเล้ียง      3(3-0-6) 
              (Restaurant and Catering Management) 
211-316 การตลาดการโรงแรมและการท่องเท่ียง     3(3-0-6) 
               (Hotels and Tourism Marketing)   
 
หมายเหตุ - นักศึกษาสาขาอ่ืนที่ต้องการเรยีนวิชาโทเป็น
บริหารธรุกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวต้องเรียนวิชาบังคบั 5 
วิชาดงัต่อไปน้ี ทีม่ี “ * ” 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกติให้เลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปน้ี 
211-102 การจัดการคุณภาพบริการ       3(3-0-6) 
              (Service Quality Management) 
211-212 ธุรกิจการบิน               3(3-0-6) 
              (Airline Business) 
211-221 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม       3(3-0-6) 
             (Bar and Beverage Management) 
211-288 การจัดการและการบริหารหอ้งพัก       3(3-0-6) 
            (Hotels Room Operation and Management) 
221-301 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
              (Tourist Destination Development)  
211-306 กฎหมายส าหรับธุรกจิการโรงแรมและการท่องเท่ียว               
              (Laws for Hotels and Tourism)      3(3-0-6) 
211-313 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกจิการโรงแรมและการ       
              ท่องเที่ยว                       3(3-0-6) 
              (Consumer Behavior in Hotels and Tourism) 
211-323 งานมัคคุเทศก์              3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาเอกเลือก 
ลดลง 15 หน่วยกิต 
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211-288 การด าเนินงานและบริหารจัดการห้องพกั 3(3-0-6) 
 (Hotel Room Operations and Management) 
211-313   พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 (Consumer Behavior in Tourism Industry)
                        3(3-0-6) 
211-323  งานมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
 (Tour Guiding)  
211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
 (Flight Attendant Operation) 
211-325 การจัดการบริษัทน าเท่ียวและตวัแทนจ าหน่าย 

 (Travel Agency and Tour Operator 
Management)                       3(3-0-6) 

211-327 การจัดการการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมบริการ
 (Managerial Accounting and Financial 
Management in Hospitality Industry)   3(3-0-6) 

211-328  หัวข้อรว่มสมัยทางอุตสาหกรรมบริการ 1 
 (Contemporary Issues 1)                   3(3-0-6) 
211-412  สัมมนาอุตสาหกรรมบริการ                    3(3-0-6) 
 (Seminar in Hospitality Management)  
211-422 หัวข้อรว่มสมัยทางอุตสาหกรรมบริการ2 
 Contemporary Issues 2             3(3-0-6) 
211-423 โครงงานอุตสาหกรรมบริการ                   3(3-0-6) 
 Hospitality Project 
211-425 โครงงานการท่องเท่ียวชุมชน           3(2-2-5) 
 (Community Based Tourism Project) 
211-426  การวางแผนการท่องเท่ียวและการพัฒนา3(3-0-6) 
               (Tourism Planning and Destination 

Development) 
211-441 การขายและบรกิารจัดประชุมสัมมนา      3(2-2-5)
 (Convention Sales and Service) 
211-442   การบริหารจัดการสถานที่ประชุม         3(2-2-5)
 (MICE Venue Management) 
211-443  โครงงานพิเศษ          3(2-2-5) 
 (Special Event Project) 
211-445 การจัดการโรงแรมนานาชาต ิ         3(3-0-6)
 (International Hotel Management) 
211-451 การวางแผนและการพัฒนาโรงแรม          3(3-0-6)
 (Hotel Planning and Development) 
211-452 การท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ     3(3-0-6) 
 (Special Interest Tourism) 
211-453  การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 (Cultural Tourism Management)  
211-454 การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเล      3(3-0-6) 
 (Marine Tourism Management) 

              (Tour Guiding) 
211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน            3(3-0-6) 
               (Flight Attendant Operation) 
211-325 การจัดการธุรกิจน าเท่ียว        3(3-0-6) 
           (Travel Agency and Tour Operator Management) 
211-328 หัวข้อรว่มสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและ 
              ท่องเที่ยว 1                                  3(3-0-6) 
            (Contemporary Issues for Hotels and Tourism I) 
211-426 การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม   
             (Tourism & Hotel Planning and Development)                      
                                                              3(3-0-6) 
211-403 การท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงวัย        3(3-0-6) 
              (Senior Tourism) 
211-412 สัมมนาการโรงแรมและการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
               (Seminar on Hotels and Tourism) 
211-422 หัวข้อรว่มสมัยทางอุตสาหกรรมบริการในโรงแรมและ 
              ท่องเที่ยว 2                                   3(3-0-6) 
            (Contemporary Issue for Hotels and Tourism 2) 
211-441 การขายและบรกิารจัดประชุมสัมมนา      3(3-0-6) 
              (Convention Sales and Services) 
211-442 การบริหารจัดการสถานทีป่ระชุมส าหรบัธุรกิจโรงแรม 
              และการท่องเท่ียว                        3(3-0-6) 
       (MICE Venue Management for Hotels and Tourism) 
211-443 การจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว     
           (Special Events for Hotels and Tourism) 3(3-0-6) 
211-453 การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
              (Cultural Tourism)  
211-456 การบริหารสปาและกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
              (Spa and Wellness Management) 
211-459 การจัดการสโมสรและบาร ์          3(3-0-6) 
              (Club and Bar Management) 
211-460 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
              (Logistics for Tourism Industry) 
211-463 การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์           3(3-0-6) 
              (Medical Tourism) 
211-466  การท่องเท่ียวเกีย่วกับอาหาร               3(3-0-6) 
 (Food Tourism) 
211-467 การตลาดของสายการบิน                3(2-2-5)
  (Airline Marketing)         
211-482 การส ารวจและการวิจยัส าหรับการโรงแรมและการ 
              ท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 
             (Survey and Research for Hotels and Tourism) 
211-555 การประยกุต์ใช้นวัตกรรม Internet of Things ใน 
             ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเที่ยว                    3(3-0-6) 
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211-455   การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร      3(3-0-6) 
 (Agro Tourism Management) 
211-456  การจัดการด้านสปาและการส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
 (Spa and Wellness Management) 
211-457 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและการผจญภัย
 Sport and Adventure Tourism Management 
                                                                 3(3-0-6) 
211-458  การจัดการอาหารนานาชาต ิ          3(3-0-6) 
 (International Cuisine Management) 
211-459   การจัดการสโมสรและบาร ์         3(3-0-6) 
 (Club and Bar Management) 
211-460 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
 (Logistics for Tourism Industry) 
211-461   การจัดการธุรกจิเรือส าราญ             3(3-0-6) 
 (Cruising Management) 
211-462  การจัดการสวนสนุก         3(3-0-6) 
 (Theme Park Management) 
211-463  การจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ        3(3-0-6) 
 (Medical Tourism) 
211-464  การท่องเท่ียวเพื่อจับจา่ยใช้สอย       3(3-0-6) 
 (Shopping Tourism) 
211-465การท่องเท่ียวเกีย่วกับภาพยนตร์      3(3-0-6) 
 (Film Tourism) 
211-466  การท่องเท่ียวเกีย่วกับอาหาร      3(3-0-6) 
 (Food Tourism) 
211-467  การตลาดในธุรกิจสายการบิน       3(3-0-6) 
 (Airline Marketing) 
211-482  การส ารวจและการวิจยัส าหรบัการโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Survey and Research for Hotel) 
211-501 ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงในธุรกิจบริการ        3(3-0-6) 
 (Advanced Research Method in Hospitality) 
211-502 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในธรุกิจบริการ     3(3-0-6) 
 (Advanced Data Analysis in Hospitality)  
 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งให้ครบ 15 หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษ 
211-241 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ1   3(2-2-5) 
 (English for Service Industry 1) 
211-242 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ2  3(2-2-5) 
 (English for Service Industry 2) 
211-243 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ3  3(2-2-5) 
 English for Service Industry 3 
211-244  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4  3(2-2-5) 

              (Internet of Things for Hotels and Tourism) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ลบออก กลุ่มวิชา
ภาษาตา่งประเทศ
เพื่องานอาชีพ 
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 (English for Service Industry 4) 
211-245 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5   3(2-2-5) 
 (English for Service Industry 5) 
 
211-251 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1      3(2-2-5) 
 (Chinese for Service Industry 1) 
211-252   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2      3(2-2-5) 
 (Chinese for Service Industry 2) 
211-253 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3      3(2-2-5) 
 (Chinese for Service Industry 3) 
211-254 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4      3(2-2-5) 
 (Chinese for Service Industry 4) 
211-255   ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5     3(2-2-5) 
 (Chinese for Service Industry 5) 
 
211-261  ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1    3(2-2-5) 
 (Japanese for Service Industry 1) 
211-262 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2   3(2-2-5) 
 (Japanese for Service Industry 2) 
211-263  ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3    3(2-2-5) 
 (Japanese for Service Industry 3) 
211-264  ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4    3(2-2-5) 
 (Japanese for Service Industry 4) 
211-265  ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5    3(2-2-5) 
 (Japanese for Service Industry 5) 
 
211-271 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ1   3(2-2-5)
 (French for Service Industry 1) 
211-272 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ2   3(2-2-5)
 (French for Service Industry 2) 
211-273 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ3   3(2-2-5)
 (French for Service Industry 3) 
211-274 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ4   3(2-2-5)
 (French for Service Industry 4) 
211-275 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ5   3(2-2-5)
 (French for Service Industry 5)                   
 
221-412  การตลาดระหว่างประเทศ         3(3-0-6)  
 (International Marketing) 
221-429  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม     3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and SMEs Management) 
221-434  การจัดการงานขาย     3(3-0-6) 
 (Sales Management) 
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221-436  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)  
 (Advertising and Sales Promotion) 
221-437  การตลาดทางตรง   3(3-0-6)  
 (Direct Marketing) 
221-440   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  3(3-0-6)  
 (New Product Development) 
221-441 การจัดการตราผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
 (Brand Management) 
221-443  การจัดการกลยุทธ์การตลาด  3(3-0-6)  
 (Marketing Strategy Management) 
221-451   การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Channels management) 
221-453   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6)  
 (Product and Price Management) 
221-454   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)  
 (Integrated Marketing Communication) 
221-455   การวางแผนการตลาด   3(3-0-6)  
 (Marketing Planning) 
 
กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพบังคับ 6 หน่วยกิต  
211-490  เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1)  
 (Preparation to Cooperative Education) 
211-491 สหกิจศึกษา  5(0-40-0) 
 (Cooperative Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพบังคับ 6 หน่วยกิต 
211-490 เตรียมสหกิจ (Preparation to Co-Op)   3(2-2-5) 
 
211-493  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 1             3(0-20-0) 
              (Cooperative Education 1)             
            วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกปฏิบัติงานแบบ
นับชั่วโมงไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงในธุรกจิโรงแรมหรือท่องเท่ียวต
อเนื่องกัน ๔๐๐ ชัว่โมง 
 
หมายเหต ุ: นักศึกษาสามารถเลือก Co-op 6-12 หน่วยกิตเป็น

วิชาเลือกเอก 
 
211-494  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 2           3(0-20-0) 
              (Cooperative Education 2)                
              วิชาฝกประสบการณวิชาชพีเปนการฝกปฏบิัติงานแบบ
นับชั่วโมงไมต่ ากวา ๔๐๐ ชั่วโมงในธุรกจิโรงแรมหรือท่องเที่ยว 
ต่อเนื่องกัน ๔๐๐ ชัว่โมง 
 
211-495  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3          3(0-20-0) 
              (Cooperative Education 3)          
              วิชาฝกประสบการณวิชาชพีเปนการฝกปฏบิัติงานแบบ
นับชั่วโมงไมต่ ากวา ๔๐๐ ชั่วโมงในธุรกจิโรงแรมหรือท่องเท่ียวต
อเนื่องกัน ๔๐๐ ชัว่โมง 
 
211-496  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4         3(0-20-0) 
              (Cooperative Education 4)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้ 
1) 211-490 เต
รียนสหกิจ เพิ่มขึ้น 
2 หน่วยกิจ 
 
2) 211-493 สหกิจ 
ลดลง 2 หน่วยกิจ 
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หมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
หลักสูตรนานาชาต ิมหาวิทยาลัยสยาม 
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๖. ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
117-100 Principles of Economics and Philosophy of 

Sufficiency Economy           3(3-0-3) 
         หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สงูสุด ประกอบ ด้วยด้านมห
ภาคว่าดว้ยรายได้ประชาชาติ พฤตกิรรมโดยรวมของการบรโิภค 
การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดบัราคา งบ ประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤตกิรรมของผู้ด าเนินกิจ กรรมต่างๆ  ทฤษฎี
การเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ด้วยการด าเนินการตามสายกลาง โดย
มิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบคุคล ระดับธุรกิจ และ
ระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะหลอมละลายทางเศษฐกิจ และ
เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

หมวดศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
117-100 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 (Principles of Economics and Philosophy of 
Sufficiency Economy)                   3(3-0-6)  

         หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
ด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาต ิ พฤติกรรมโดยรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณ
ของรัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหวา่งประเทศ 
และด้านจุลภาคว่าดว้ยพฤติกรรมของผูด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีตน้ทุน และโครงสร้างของ
ตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ด้วยการด าเนินการตามสาย
กลาง โดยมิให้มีการใช้จา่ยเกินตวั ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ 
และระดับประเทศ เพื่อปอ้งกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ 
และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพฒันาการอย่างยั่งยืน 
          General economic principles deal with the 
allocation of scarce resources for highest utility, 
consisting of macro economics which explains the theory 
of national income, consumption behavior, savings and 
investment, price theory, income, government budget, 
money and banking and global economics. Micro 
economics deals with the behavior of the individuals, 
demand of consumers,the cost theory and market 
structures. The self sufficiency philosophy stipulates a 
middle way and no excess in spending and investment, 
from the household level, corporate and institutional 
level and the national level, in order to avoid an 
economic meltdown and to achieve sustainable 
economic growth and development.  
 

 
 
 
- 
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117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น            3(3-0-6)  
             (Introduction to Sociology) 
        อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคคล  สถานภาพและ
บทบาทของบุคคลในสังคม  อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล  โครงสร้างของกลุ่มและความเป็นผู้น า  เจตคติในการท างาน  
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี  พิจารณาความส าคัญและววิัฒนาการของ
สถาบันต่างๆ โดยเทียบล าดบัความเจรญิทางเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 

117-101  สังคมวิทยาเบื้องต้น                3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อ
พฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจต
คติในการท างาน การม ี มนุษยสัมพันธท์ี่ดี  พิจารณาความส าคัญ
และวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 Influence of social environment to individuals, 
status and roles of people in society, influence of a 
group on human behavior, group construction and 
leadership, opinion towards working, the way to have 
good human relationships, the consideration of 
importance and devolution of institutes by ranking, 
technology progress and population change. 

- 

- 117-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
 Philosophy, Religions and Life Style 

Pre: None 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญ

ของศาสนากับการด าเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตาม
หลักศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธ ิ
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทาง
ศาสนาต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จในการ
ท างานและการอยู่รว่มกับผู้อื่นอยา่งสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings 
and their impact on living; meanings and values of life in 
religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self-improvement and 
solution of life problems through religious teachings 
being applied to achievements at work and peaceful 
living with others. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือ่การเรียนรู้   
             ตลอดชีวติ                               3(2-2-5) 

Principles of Logics and Thinking Skill for 
Lifelong Learning 
Pre: None 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด 

การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆใน
การแก้ปญัหาทีแ่ตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
เปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอยา่งมี

เพิ่มรายวชิา 
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วิจารณญาณ การคิดประยกุต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
อนาคต และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้เพิ่อการพัฒนาตนองอยา่งต่อเนื่อง 
 Principles of logics; basic concepts of thinking 
processes: inductive and deductive thinking; the 
adoption of various thinking skills to solve different 
problems including analytical thinking; comparative 
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate 
thinking; applied thinking; conceptual thinking;strategic 
thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; 
creative thinking; future thinking; and self-study learning 
as well as a skill for accessibility of knowledge in order 
to improve oneself continuously.   
 

117-104 Human Relations and Personality 
Development                      3(3-0-6) 
มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ   

ความหมาย  ที่มาและประโยชน์ของมนษุยสัมพันธ ์ พฤติกรรมของ
มนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน  การปรบัปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันสังคม  องค์การ  และในการท างาน  
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ
ให้เหมาะสม  และมารยาทในการเข้าสังคมและหลักนันทนาการ 

117-104  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
Human Relations and Personality 
Development 

 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความหมาย ที่มา และประโยชนข์องมนุษยสัมพันธ ์
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม ต่าง ๆ ในสังคม การปรับตวั
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า และการฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตลอดจนมารยาททางสังคม  
 Meanings, background, and uses of human 
relation, interpersonal relationship and groups in society, 
appropriate adjustment to situations in society, theories 
of personality, and personality development for social 
adjustment, personal differences, leadership, and 
practice appropriate behaviors and social manners. 

- 

117-102 Society and Government  (สังคมและการ
ปกครอง)                             3(3-0-6)           

        วิวัฒนาการของระบบรัฐ  กระบวนการทางการเมืองและ
วิธีการในการเลือกตั้งบทบาทของรัฐ, กฎหมาย, การบริหารและ
สถาบันตุลาการ: ปัญหาของเสรีภาพและความเสมอภาคอ านาจ 
และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย เน้นหน้าที่และสิทธิและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรัฐ 

- ลบรายวิชา 

117-103 Society and the Law (สังคมและกฎหมาย)  
                                                     3(3-0-6) 
       ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ควบคุมระบบกฎหมายและการระดับชั้นของกฎหมาย การจัดท า
กฎหมาย หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางแพ่ง และทางอาญา

- ลบรายวิชา 
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เบื้องต้น และการใช้ตลอดจนการน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
117-105 ASEAN in the Modern World 
            (อาเซียนในโลกยุคใหม)่              3(3-0-6) 
         การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจบุันการจัดระเบียบโลกใหม่
ความส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบันความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียนปจัจยัที่มผีลต่ออาเซียนอาท ิ ปัจจยั
ทาง ประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบันความสัมพันธภ์ายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนบทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคม
โลกบทบาทของ ชาติมหาอ านาจต่ออาเซียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับอาเซียน 

117-105  อาเซียนในโลกยุคใหม่  3(3-0-6) 
 ASEAN in the Modern World 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบ
โลกใหม่ ความส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจบุัน 
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาท ิ
ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอ านาจตอ่อาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหวา่งไทยกับอาเซียน  
 Changes in the modern world; the New World 
Order; the importance of South-East Asia to the world; 
background of ASEAN; factors influencing ASEAN such as 
history, politics, economy, social issues and culture; 
situations and problems of ASEAN in the present time; 
relationship within ASEAN countries; roles of ASEAN in 
Thailand and the world community; roles of power 
nations for ASEAN, and relationship between Thailand 
and ASEAN. 
 

เพิ่มรายวชิา 

117-113 Psychology in Daily Life 
จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

         ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทกัษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การ
อธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรม และการจงูใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบคุคล การพัฒนาความฉลาด 
ทางอารมณ์ การจัดการกบัความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 

- ลบรายวิชา 

117-106   Preparation for the World of Work 3(3-0-6) 
การเตรยีมตัวสู่โลกของการท างาน 

          วิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อตระเตรียมนักศึกษาให้เข้าสู่โลก
ของการท างานหรือเป็นเจา้ของกจิการ นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้
ทักษะที่มีความส าคัญ เพือ่น าไปสูค่วามส าเร็จในโลกของการ
ท างานและประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นการสร้างความพร้อมให้นักศึกษา 
เพื่อเข้าสู่ โลกกวา้งของการท างาน 

- ลบรายวิชา 

117-111 Thai  Civilization (อารยธรรมไทย) 3(3-0-6)  
        ประวัติศาสตร์ไทย  พุทธศาสนา  วัฒนธรรมไทย  ประเพณี
ไทย  วรรณกรรม และศิลปะซ่ึงเกี่ยวข้องกับศาสนาในประเทศไทย 

- ลบรายวิชา 

- 117-113  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 
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 Psychology in Daily Life 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพือ่ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทกัษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การวิเคราะหป์ฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การ
อธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบคุคล การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Theories and concepts of psychology for 
applying in daily life, development of psychosocial skills; 
understanding of oneself and others, transactional 
analysis, perception, attribution of behavioral causality 
and motivation, personality and individual differences, 
E.Q. improvement, management of stress and 
psychological conflicts, mental health and adjustment 
 

117-112 Fundamental of Philosophy and Religion  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัปรชัญาและศาสนา  3(3-0-6)  
         การตรวจสอบพื้นฐานและปัญหาในปรัชญาและศาสนาเน้น
อภิปรัชญาญาณวิทยา, จริยธรรม, ความงาม, พื้นฐานธรรมชาติ
และโชคชะตาของมนุษย์ที่มีอยู่ และเปรียบเทียบระหว่างศาสนาที่
ยิ่งใหญ่เช่น ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและอื่นๆ 

117-112   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ
ตรรกศาสตร์
 
 
 3(3-0-6) 

  Fundamental of Philosophy and Logic 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภปิรัชญา  ญาณวิทยา 
จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจบุัน ศึกษาลักษณะความ 
คิด กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล  ทั้งแบบนิรนัยอปุนัย
โดยวธิีการทางวิทยาศาสตร์  เพือ่สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental philosophy, spirituality, moral 
education, aesthetics both western and eastern 
philosophy from the ancient to the present world, study 
thinking process, reasonable thinking method both 
inductive and deductive by sciences to apply in 
accordance with the present social conditions. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

117-114   Western Civilization 
(อารยธรรมตะวันตก)        3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตกทีม่ีผลโดยตรง
ต่อปัจจัยโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  
ก ากับศาสนา  สถาปัตยกรรม  การศึกษา  และ
แนวโน้มในอนาคต 

- ลบรายวิชา 

117-116   Western Literature  - ลบรายวิชา 
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(วรรณกรรมตะวันตก)        3(3-0-6) 
ความหมาย และรูปแบบตา่งๆ ของวรรณกรรม
ตะวันตก วิเคราห์ความคิด จิตใจปรัชญา อุดมการณ์ 
และค่านิยมของมนุษย์อันปรากฎในวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ 

- 117-111 อารยธรรมศึกษา  3(3-0-6) 
 Civilization Studies 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

อารยธรรมและววิัฒนาการของอารยธรรมโลก อารย
ธรรมไทย ปัจจยัที่ก าหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้
เร่ืองธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ 
การปกครอง ศาสนา พิธกีรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป ์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 
Civilizations and the evolution of the world 
civilization;Thai civilization; factors affecting aspects of 
Thai society and culture; nature and applied science in 
Thailand, society, economy, government, religion, ritual, 
folk play, architecture, sculpture, painting, Thai dance, 
music, education, values, as well as trends of society and 
culture.   

เพิ่มรายวชิา 

- 117-110  ทักษะการศึกษา  3(2-2-5) 
 Study Skills 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณค่าของการศึกษา และวธิีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดย
วิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และ
ความสัมพันธก์ับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมดุ  การสืบค้นข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษา
ปัญหา และอุปสรรคในการศึกษา  การน าเทคโนโลยีการศึกษาไป
ใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลกัการคิดเชิงวิพากษ ์  และ
วิจารณ์อยา่งสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม  การบริหารเวลาใน
การศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน 
ฟัง การจดบันทึก การจบัประเด็น  การจัดท ารายงาน และการ
น าเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะในการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล  และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ฯลฯ 
 The value of education and means to become 
an active as well as a successful learner by analyzing the 
attitude and values of self, life and its relations to tertiary 
education system, necessary skills for study i.e. library 
use, information search from current and new 

เพิ่มรายวชิา 
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Information and Communication technologies, the 
problems and barriers of study ; the implementation of 
education technology to improve analytical skills, critical 
thinking, constructive criticism skill, team work, team-
based study, time management. Conflict management, 
reading, listening, note-taking, deductive, cognitive skills, 
report and presentation skills as well as important life 
skill such as Personal Financial Management Skill and 
skills needed for a citizen in democratic society etc. 
 

- 111-101  จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6) 
           แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤตกิรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่า
ในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู ้
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบคุคล อารมณ์ พัฒนาการ
ของแต่ละช่วงวยั สติปัญญา และการวดั ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
           Guidelines and background of psychology, 
behavior interpretation, objectives of the subject and 
values of the practice, learning, motivation, personalities 
and differences between individuals, emotions and 
development of each step of life, wisdom and 
evaluation of mental disability, mental development 
and self-understanding and development. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 111-103  หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
                                          3(3-0-6) 
          หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า  ราคาและการ
จัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค  แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน ์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปจัจยัต่าง ๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจยัการผลิต  ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิตและการก าหนด  ปจัจัยการ
ผลิต โดยยอ่ในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
         General principles of economics regarding values, 
pricing and resource management, consumer behavior, 
points of view on utilities, theory of choices, goods 
reduction rules under the theory of cost and other 
factors determining demand and supply of products and 
services of product factors in the complete and 
incomplete competitive market, production factor and 
determination of production factors by shortening in 
terms of comparative cost. 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-119  สันติภาพศึกษา                             3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 
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              (Peace Studies)  

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดบัภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแหง่ความขัดแย้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันน าไปสูค่วามขัดแย้งทางอาวธุและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจบุัน วิเคราะห์ถึงวิธีในการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวธิีและ ปราศจากความรุนแรงทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติ
และในระดับโลกวิธีการในการลดก าลังอาวุธ การยอมรับความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ  ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก 
 Basic philosophical viewpoints, human 
communications process and language levels used to 
make common understanding, theory and concept on 
politics and economics in several systems, causes of 
political, economic and religious conflict, which can lead 
to conflict with religions which has happened in the past 
and present. 
 

- 117-109  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปญัญา  3(3-0-6) 
  Introduction to Intellectual Property 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความส าคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการ
พัฒนาความกา้วหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการ
ด้านศิลปะและวรรณกรรมความเกีย่วขอ้งกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคล  ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่
เกี่ยวขอ้งกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  
และ  Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  ในการ
ส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจน
การบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกจิ 
ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร ์
 The importance of intellectual property, it’s 
role in the creative thinking of human beings as well as 
the development of science, technology, arts and 
literature. The individual, business and organizational 

เพิ่มรายวชิา 
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effects of intellectual property. Overview of Thai 
intellectual property law including copy rights, patent, 
and trade marks as well as international trade agreement 
about copy rights and trade mark such as WTO TRIP’s 
agreement and Patient Cooperation Treaty.  The 
importance role of WIPO toward intellectual property 
protection among countries as well as the supervision of 
intellectual property agreement appliance in all 
involved nations.  This course employee a case study 
approach by which the student will learn how to apply 
intellectual property concepts that involve in 
technology, business, bioengineering and computer 
issues. 
 

- 117-117  มนุษย์กับวรรณกรรม                    3(3-0-6) 
 Man and Literature 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ความหมาย ก าเนิด และรูปแบบตา่ง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนยิาย เร่ืองสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหา
ของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจน
มรดกอารยธรรมอันมีอิทธพิลต่อนักเขียนเหล่านั้น 
 Definition, derivation and forms of literature, 
relations between humans and arts performance in 
forms of literature, analysis of thoughts, spirit, 
philosophy, objective and human ways of living that 
appears in various kinds of literature, such as poems, 
novels, short stories and articles indicating humans’ 
problems in natural and social environment and 
civilization heritage that is influential to the writers. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-120   การวางแผนชีวิตครอบครัว             3(3-0-6) 
    Family Life Planning 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่
มี  
 ความรู้เข้าใจในความส าคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับ
เพศศึกษา  ตระหนกัในพัฒนาการของสัมพันธภาพ  และน าไปสู่
แนวคิดที่ถูกต้องด้านชวีิตสังคม  ความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
ด าเนนิชีวิตภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
เน้นการเตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต  

เพิ่มรายวชิา 
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รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลทางด้านวัฒนธรรม
และด้านสังคม 
 Importance of the difference between sexes 
so that the student may realize the developmental 
process of relationships that lead to a fulfilling, 
responsible, and proper life in a quick changing society.  
The materials focus on a quality family life planning for 
the future and describes how people are different in 
various cultures and societies. 
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
117-121   Basic Mathematical Principles (คณิตศาสตร ์ 

พื้นฐาน)                            3(3-0-6)  
       การด าเนินการเชิงพีชคณิตและกระบวนการเช่นสมบัติของ
จ านวนจริง  พหุนาม, เลขยกก าลังและอนุมูล, สมการเชิงเส้น  สมการ
ลอการิทึม, ชุดเมตริกซ์และตัวก าหนดตัวเลขที่ซับซ้อนและเวกเตอร์, 
ล าดับอนุกรมและความน่าจะเป็น 

117-121  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
             ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การประยกุต์ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและ
การแก้ปญัหาตวัแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 The importance and theoretical development 
of mathematics; relationships between mathematics, 
numbers, and symbols; mathematics and technology; 
mathematics and problem solving and decision making; 
logic and reasoning; basic graph theories application; 
model design and solutions; and implementation of 
mathematics in daily life. 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

117-123 Life and Environment  
            (ชีวิตและสิ่งแวดล้อม)                3(3-0-6)   
        หลักทั่วไปของนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยี
ในชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเดียวกันเช่นวิกฤติพลังงาน 
การปะทะกันของประชากร มลพิษ และสิ่งแวดล้อม และการ
ปรับตัวและการป้องกันเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ 

117-123 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
(Life and Environment) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหวา่งชีวิตกับสิ่งแวดลอ้มโดยชี้ให้เห็น

ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสญูเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Study relationship between human and 
environment emphasizing the significance of natural 
resources, energy, global climate change as well as 
awareness of environmental problems and impacts from 
pollutions; loss of biodiversity; environment 

- 
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conservation; the use of biotechnology and alternative 
energy; environment regulations and laws as well as 
lifestyle according to philosophy of sufficiency economy. 

117-124  Information Technology 
             (เทคโนโลยีสารสนเทศ)               3(3-0-6) 
         แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การท างานของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้น
ขอมูลทางอินเทอร์เน็ต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า 

117-124 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
(Information Technology) 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ที่การท างานของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลค า และการสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 
 Concept of computer technology; 
components of computer system; the functions of 
hardware and software; data communication and 
computer networking; multimedia technology; Internet 
and its application. Practice data retrieving, using 
electronic mail, word processing, and developing basic 
Webpage. 

- 

117-125 Computer for Studies and Works     3(2-2-5) 
            คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 
         จัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูลและ
สาร สนเทศ อัลกอริทึ่มและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม และ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตร
ด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางท างานและ
โปรแกรมน าเสนองาน 

117-125  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน
 (Computer for Studies and Works) 3(2-2-5) 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
       หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอรทิึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อาชีพและ
วุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโนม้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางท างาน และ
โปรแกรมน าเสนองาน 
 Principles of data and information 
management; types of data files; algorithm and problem 
solving; e-business; computer laws; ethics and computer 
security; computer careers and certification; and trends 
of information technology. Practice using spreadsheet 
and presentation software.  
 

- 

117-126  Food Safety and Nutrition for Good Health 
             อาหารเพื่อสุขภาพที่ดแีละความปลอดภัย 3(3-0-6) 
          ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวน การผลิต ข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อาหารกับโรค และแนวโภชนาการเพื่อการบ าบัด ฉลากโภชนาการ

- ลบรายวิชา 



 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ส านักวิชาการ  141 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ 2560 สาระการแก้ไข 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ ทางโภชนาการ
ของอาหาร 
- 117-126  อาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ี 3(3-0-6) 

(Nutrition for wellness) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสขุภาพ การ

เปลีย่นแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อาหารกับโรค และแนวโภชนาการเพื่อการบ าบัด ฉลากโภชนาการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการ
ของอาหาร 
 Significance and role of food for health; 
nutrient loss during processing; facts and myths regarding 
food for health and supplementary foods; food and 
diseases; nutritional therapy concept; nutritional label 
and food laws that govern the nutritional quality of 
foods. 

เพิ่มรายวชิา 

117-127 Principles of Statistics (หลักสถิติ) 3(3-0-6) 
          วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การทดสอบสมมุติฐาน  
สถิติพรรณนา การทดสอบความแตกต่างของข้อมูล การค านวณ และ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ลบรายวิชา 

- 117-127 เคมีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
(Chemistry in Daily Life) 
Pre: None  

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสารโลหะ

และสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญในชีวติประจ าวัน อาทิ แก้ว 
กระดาษ สารพอลิเมอร ์พลาสติก สจีากธรรมชาติและสีสังเคราะห ์
ยาและสารเสพติดดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิด
มะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันการป้องกันและ
แก้พิษจากสารเคมี 
 The essence of chemistry; matter and their 
classifications; chemical compounds in daily life such as 
metals, glass, papers, polymers, plastics, natural and 
synthetic colors, drugs, addictive drugs, detergents, 
cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds 
used in daily life as well as prevention and alleviation. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-122  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 
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Basic Statistics for Data Analysis 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 

ลักษณะของข้อมูล วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา 
ทฤษฎีความนา่จะเป็นเบือ้งต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวิ
นาม การแจกแจงแบบปวัซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Basic statistics including data collection, 
descriptive statistics, basic probability theory, random 
variables, Binomial distribution, Poisson distribution, 
Normal distribution, hypothesis testing, analysis of 
variance, correlation and simple linear regression by 
utilizing statistical programming package. 
 

- 117-128  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6) 
(Mathematics in Civilization) 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักเบื้องต้น  และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของ

ตัวเลข  และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การน าเอาตัวเลข
ไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ศึกษาระบบการนับ
จ านวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น  เพื่อให้
มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข  อันจะน าไปสู่การศึกษา
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 
 Fundamental principle and development of 
numbers and thinking system with numbers as the base, 
the application of numbers to geometry and 
trigonometry, study the numbering system and 
development of basic statistic possibilities in order to 
have fundamental knowledge of logical numbers that 
will lead to a higher level of mathematics theory study. 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-129 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
Statistics and Probability 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและ

การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ  ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ  วธิีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ทฤษฏีความนา่จะเป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่ม  
การแจกแจง  แบบทวินาม  แบบปัวซอง  และแบบปกต ิ การแจก
แจงของค่าที่ได้จากตัวอยา่ง  การประมาณค่าเฉลี่ย  ค่าความ
แปรปรวนและสัดส่วนของประชากร  การหาค่าความแปรปรวน
ร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์  การท าสอบสมมติฐานส าหรับ
หนึ่งและสองประชากร 

เพิ่มรายวชิา 
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 Descriptive statistics, frequency distribution, 
probability theory, probability distributions, sampling, 
and hypothesis testing. 

กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และพลศึกษา 
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ           2(1-2-3) 
              (Physical Education and Recreation)  
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มี
ความส าคัญและความจ าเป็นตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต้องการ
นันทนาการในวยัต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการ
และให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพือ่ศึกษากฎ กตกิา มารยาท 
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถกูต้อง 
 Basic knowledge of physical education; 
essential recreations for the improvement of life quality 
in the modern society; types of sports and recreations, 
need for recreation in each age range; management 
and administration of recreation. Select one kind of 
sports to learn about its rules, regulations, manners, 
and basic skills. Practice physical exercise andbody 
strengthening processing the appropriate way for good 
health 

117-132  พลศึกษาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
 Physical Education and Recreation 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มี
ความส าคัญและความจ าเป็นตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต้องการ
นันทนาการในวยัต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการ
และให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพือ่ศึกษากฎ กตกิา มารยาท 
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทกัษะการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถกูต้อง 
 Basic knowledge of physical education; 
essential recreations for the improvement of life quality 
in the modern society; types of sports and recreations, 
need for recreation in each age range; management and 
administration of recreation. Select one kind of sports to 
learn about its rules, regulations, manners, and basic 
skills. Practice physical exercise andbody strengthening 
processing the appropriate way for good health. 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม(Art and Music    
Appreciation)                                                       
 ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี 
หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะส าคัญของศิลปะและ
ดนตรีแต่ละแบบ ปลกูฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่น
ชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นส าคัญในด้านต่างๆ
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจบุันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลัง
การสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและ
ดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์  

 Meanings and the evolution of art and music; 
principles of aesthetics; and major aspects of art and 
music. Cultivate understanding, recognition, and 
appreciation of artand music. Explore masterworks in 
various fields of art from the ancient to present ageand 
artist’s inspiration behind creating those works. 
Emphasize values of art and music as tools for uplifting 
human mind. 

117-133 ศิลปะและสังคีตนิยม  3(2-2-5) 
 Art and Music Appreciation 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี 
หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลกัษณะส าคัญของศิลปะและ
ดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเขา้ใจการเห็นคุณค่าและความชื่น
ชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นส าคัญในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจบุันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลัง
การสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและ
ดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์  
 Meanings and the evolution of art and music; 
principles of aesthetics; and major aspects of art and 
music. Cultivate understanding, recognition, and 
appreciation of artand music. Explore masterworks in 
various fields of art from the ancient to present ageand 
artist’s inspiration behind creating those works. 
Emphasize values of art and music as tools for uplifting 
human mind. 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

- 117-191  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 3(2-2-5) 
             Thai Usage 
forCommunication
  
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และ
การสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษา
ทางการและไม่เป็นทางการส านวนโวหาร ค าราชาศัพท์ หลักการ
อ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท ์หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จดหมายสมัครงาน การเขยีนประวัติของตนเอง การบันทึกและการ
สรุปความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอา่น และการ
เขียน 
 The structure of speaking, writing and 
communication; the differences between writing and 
speaking;formal and informal language;orations; royal 
words; principles of references; telephone 
communications; principles of writing in various forms 
such as application letter, resume, note taking and 
summarizing, interactive business writing and essay. 
Practice Thai Usageskills including listening, speaking, 
reading, and writing. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-192   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
Thai Usage for Presentation 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้ค า ประโยค ค าเช่ือม 

ส านวนโวหาร การออกเสียงค าที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ อาทิ การน าเสนอ
เชิงวิชาการ การน าเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 
ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือกชอ่งทางการสื่อสาร และการ
อ่านข้อมูลเชิงสถิติ 
 The principles of speaking including the correct 
ways to use words, sentences, conjunctions, orations, 
pronunciation, and speaking in various situations such as 
comments and presentations: academic presentation; 
business presentation; and job interview along with 

เพิ่มรายวชิา 
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project writing; communication channel selection; and 
statistical data reading. 
 
 
 

รายวิชาภาษา 
117–141  English 1(ภาษาอังกฤษ1) 3(2-2-5) 
         การฝึกทักษะการฟัง พูด อา่นและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ฝึกการฟังในระดับประโยค ข้อความสั้นๆ  การพูดเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทายการเชื้อเชิญ การแนะน า 
การแสดงความยินดหีรือเสียใจและอื่นๆ เน้นการออกเสียงให้
ถูกต้องตามหลักภาษา  ฝึกทักษะการอ่านข้อความในระดับ
ประโยคและย่อหนา้ โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง
ของประโยคมาประกอบ 
 

 

รายวิชาภาษา 
117-141  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 2(1-2-3) 
            ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะน า การแสดง
ความยินดีหรือเสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลกั
ภาษา ฝึกทักษะการอ่านขอ้ความในระดบัประโยคและย่อหน้า โดย
ใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ 
ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบค าถามโดยใช้
ประโยคที่ถูกตอ้งตามหลักไวยากรณ์ 
 Practice basic English skills including listening, 
speaking, reading and writing. Practice listening 
sentences and communicative skills for everyday 
conversations such as greetings, invitations, introduction, 
as well as responding to the common situations; the 
correctness of pronunciation as well as the accuracy of 
grammar.  Practice reading sentences and paragraphs by 
applying knowledge of grammar and sentence 
structures.  Learn how to use English dictionary and 
answer questions with grammatically correct response. 

- 

117-142  English 2  (ภาษาอังกฤษ  2)    3(2-2-5) 
          การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม วัฒนธรรม วธิีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและ
ความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปสู่ทักษะการพูด 
โดยการฝกึทักษะการอา่นขั้นต้น ประกอบด้วย การจับใจความ
และรายละเอยีดต่างๆ ปัญหาความสัมพนัธ์ของประโยคหลักและ
ประโยคขยายใจความ รวมทั้งฝึกเขียนตอบค าถาม โดยการใช้
ประโยค ศัพท์และส านวนอื่นๆ ที่ถกูต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อม
ทั้งค าศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ 

117-142  ภาษาอังกฤษ 2  (English 2)              3(2-2-5) 
 Pre: 117-141 English 1 
 วิชาบังคับก่อน : 117-141 ภาษาอังกฤษ 
1  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ศึกษาวัฒนธรรม วธิีการแสดงออกของเจ้าของภาษา 
ปัญหาและความแตกต่างของการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่น าไปสู่ทักษะ
การพูด โดยการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ด ีฝึกทกัษะการอา่น
ขั้นต้น ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดตา่งๆ 
ความสัมพันธ์ของประโยคหลกัและประโยคขยาย ฝึกการอา่นใน
ระดับเร่ืองรวมทั้งการเขียนตอบค าถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และ
ส านวนอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

Practice additional English skills including 
listening, speaking, reading and writing. Explore native 
speakers’ culture and expressions as well as problems 
and differences of English application influencing 
speaking skill by using both verbal and non-verbal 
languages. Practice basic readingsconsisting of reading for 
details and comprehension. Study relationship between 

- 
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main and supporting sentences.  Practice reading 
passages and answering questions with grammatically 
correct sentences, words, and expressions. 
 

- 117-241  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)               3(2-2-5) 
 Pre: 117-142 English 
2  
 วิชาบังคับก่อน : 117-142 ภาษาอังกฤษ 
2  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ยากขึ้น ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีระดับความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การ
สัมภาษณ์ การเล่าเร่ืองและอื่นๆ ฝกึการอ่านในระดับเร่ืองที่มีความ
ยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้น
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน  

Practice more complicated English for 
listening, speaking, reading and writing skills such as 
talking on the phone, interviews, telling stories and so 
on.  Practice reading longer passages.  Study writing 
paragraphs by focusing on the correctness of grammar. 
Introduce other contents related to the standard English 
test. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 117-242  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)           3(2-2-5) 
 Pre: 117-241 English 
3  
 วิชาบังคับก่อน : 117-241 ภาษาอังกฤษ 
3  
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทกัษะการเขียนยอ่ความ การ
จดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อา่นหรือฟัง
จากผู้สอนหรอืเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเร่ือง
ที่ก าหนดหรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้ส านวนที่ถกูต้องตาม
ความนิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน  

Practice all communicative skills including 
listening, speaking, reading and writing. Practice writing 
the summary of a passage; taking notes; reading and 
listening for comprehension; and discussing topics of 
interested using common expressions withcorrect 
grammar. Develop skills needed for the Standard English 
test. 
 

เพิ่มรายวชิา 
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117-243 English 5 (ภาษาอังกฤษ 5) 3(2-2-5) 
          การวิเคราะห์และองค์ประกอบของโครงสร้างการชี้แจง
หรืออธิบายจากหลายประโยคไปสู่บทความหลายๆย่อหน้าที่ยาก
ขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการเขียน : ก่อนการเขียน, การปรับแก้
ไข ทบทวนหลักการของไวยากรณ์และการใช้มาตรฐานการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
 

- ลบรายวิชา 

117-343English 6 (ภาษาอังกฤษ 6)  3(2-2-5) 
          การใช้ศัพท์แสงทางธุรกิจและค าศัพท์การเขียนเอกสาร
ทางธุรกิจ  รูปแบบการกรอกข้อมูลเช่นค าสั่งซ้ือ  รายละเอียดการ
จัดส่ง  ค าแนะน าทางการเงินและการสื่อสารอื่นๆ  การประยุกต์ใช้
เทคนิคมาตรฐานการเขียนรายงานรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้
และรายงานประจ าปี  ค าศัพท์ทางธุรกิจและการจัดการ ทาง
เศรษฐกิจ การเงิน   
   

- ลบรายวิชา 

117-144 English Reading and Writing  
            (การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
        การ เรี ยนรู้ แ ละทักษะที่ ดี เพิ่ มมากขึ้ นจากการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มศักยภาพและทักษะให้มีความรู้ทางด้าน
ศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาทางด้านการ
เขียนจดหมาย กรอกแบบฟอร์ม สั่งซ้ือสินค้า ธุรกิจการส่งออก 
รวมทั้งเกี่ยวกับทางด้านการเงินเป็นต้น 

- ลบรายวิชา 

117 – 244  English  Conversation  
               (การสนทนาภาษาอังกฤษ)         3(2-2-5) 
         ฝึกสนทนาเรื่องที่ต้องใช้ความรู้และการวิเคราะห์ วิจารณ์
ทั้งที่เป็นเร่ืองทั่วไปและเรื่องราวธุรกิจ  เรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง ใช้บทความและบทสนทนาเรื่องต่างๆ เป็นหัวข้อในการ
สนทนากลุ่มย่อย 

- ลบรายวิชา 

117-344 English for Standardized Professional Test 1 
            (ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1) 
                                                            3(2-2-5) 
          ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมตัวทดสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
   

- ลบรายวิชา 

117-345 English for Standardized Professional Test 2 
            (ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2)    
                                                            3(2-2-5) 
         ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ฝกึ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน เพือ่เตรียมตัวทดสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

- ลบรายวิชา 

117–191 Thai 1 (ภาษาไทย 1) 3(2-2-5) - ลบรายวิชา 
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          พื้นฐานการสนทนาและค าศัพทภ์าษาไทยขั้นพื้นฐาน 
ค าศัพท์ วลี ของภาษาไทย รวมทั้งการพดู ฟังภาษาไทย และ
ทักษะในการสนทนาภาษาไทย เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
117–192 Thai 2 (ภาษาไทย 2)  3(2-2-5) 
          การอ่านและการเขียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การออกเสียง 
การสะกดตัวอักษร สระ และวรรณยุกต ์และศึกษาการผสมค า 
และการออกเสียงค าต่างๆ ตลอดถึงความหมายของค าใน
ภาษาไทย  

- ลบรายวิชา 

117-291 Thai 3 (ภาษาไทย 3)  3(2-2-5) 
          ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้โครงสร้าง
ไวยากรณ์  ส าเนียง การสร้าง ประโยคในภาษาไทย การออกเสียง
ในภาษาไทย การอ่านและเขียนจดหมายทางธุรกิจ 

- ลบรายวิชา 

117-292 Thai 4 (ภาษาไทย 4)  3(2-2-5) 
        พัฒนาการทกัษะทางด้านภาษาไทย จากภาษาไทย 1,2,3 
รวมทั้งศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการสนทนาทางโทรศัพท์ 
ตลอดทั้งการอ่านบทความและเขยีนบทความเป็นภาษาไทย 

- ลบรายวิชา 

117-151Chinese1 (ภาษาจีน 1)    3(2-2-5) 
         การฝึกฝนทางด้านการฟัง การออกเสียง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ภาษาจีน การฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูดสนทนา ขั้น
พื้นฐาน พร้อมทั้งอ่านและเขียนประโยคภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้ 

117-151  ภาษาจีน 1 (Chinese 1)          3(2-2-5) 
Pre: None 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin 

ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า และส านวนตา่ง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

Phonetic transliteration Chinese pinyin system. 
300 vocabularies used in everyday life and simply 
expressions, Chinese conversation practice, with 
emphasis on correct pronunciation. 
 

- 

117–152Chinese 2 (ภาษาจีน 2)   3(2-2-5) 
         ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านการฟัง การ
ติดต่อสนทนาทั่วไปและการติดต่อทางธรุกิจ ศึกษาการอา่นและ
การเขียนความเรียงเร่ืองสั้น การเขียนบทความ จดบันทกึ
ประจ าวัน เป็นต้น 

117-152 ภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
 Chinese 2  

Pre: 117-151: Chinese 1  
วิชาบังคับก่อน : 117-151 ภาษาจีน 1 

 ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหวัข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ 
ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอกีประมาณ 300 ค า 
 Practice composing basic sentences, finding 
words in a Chinese-Thai dictionary and conversation with 
topics of interest. Study 300 additional vocabularies. 
 

- 

117–251 Chinese 3 (ภาษาจีน 3)    3(2-2-5) 
        ฝึกทักษะการฟัง พูด อา่นและเขียน เรียนรู้โครงสร้าง
ไวยากรณ์  ส าเนียง การสร้าง ประโยคในภาษาจีน การออกเสียงใน
ภาษาจีน การอ่านและเขียนจดหมายทางธุรกิจ 

117-251 ภาษาจีน 3   3(2-2-5) 
 Chinese 3  

Pre: 117-152: Chinese 2  
วิชาบังคับก่อน : 117-152 ภาษาจีน 2 

- 
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         ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหวัข้อ
เร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า 
         Practice composing complex sentences and 
conversation with topics of interest. Study 300 additional 
vocabularies used in business settings. 
 

117–252 Chinese 4 (ภาษาจีน 4)   3(2-2-5) 
        พัฒนาการทกัษะทางด้านภาษาจนี จากภาษาจีน 1,2,3 
รวมทั้งศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการสนทนาทางโทรศัพท์ 
ตลอดทั้งการอ่านบทความและเขยีนบทความเป็นภาษาจีน 

117-252 ภาษาจีน 4   3(2-2-5) 
 Chinese 4  

Pre: 117-251: Chinese 3  
วิชาบังคับก่อน : 117-251 ภาษาจีน 3 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่น ๆ มากขึ้น ศึกษา

ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน สนทนา
ภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอกี
ประมาณ 300 ค า 
 Practice composing more complex sentences. 
Study the differences between the traditional Chinese 
characters and the simplified Chinese characters. 
Practice conversation with topics of interest. Study 300 
additional vocabularies. 

- 

117–161 Japanese 1 (ภาษาญี่ปุ่น 1)    3(2-2-5) 
            การฝึกปฏบิัติการฟังและการพูดของโครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นความเขา้ใจ
ในการพูด การฝึกการเขียนอกัษร ฮิรากานะ และคาตาคานะ การ
เขียนและการอ่านประโยคง่ายๆ ของโครงสร้างเหล่านั้น 

117-161   ภาษาญีปุ่่น 1  3(2-2-5) 
 Japanese 1 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ศึกษาระบบเสยีงและ
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทกัษะการอ่านประโยคอย่าง
ง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 
 Practical listening and speaking of basic 
Japanese. Analysis of the basic structure on oral 
comprehension and basic structures and vocabularies. 
Practice reading simple sentences and ‘Hiragana’ and 
‘Katakana’ writing in those structures. 
 
 

- 

117–162 Japanese2 (ภาษาญีปุ่่น 3)  3(2-2-5) 
          การฝึกปฏิบัติการฟังและการพดูของโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานและค าศัพทภ์าษาญี่ปุ่นโดยเน้นความเข้าใจในการพูด 
การฝึกปฏิบัติการเขยีนอักษร คันจิ การอ่านและการเขียนประโยค
ง่ายๆ ของโครงสร้างเหล่านั้น ที่ใช้ในชีวติประจ าวัน 

117-162   ภาษาญีปุ่่น 2  3(2-2-5) 
 Japanese 2  

Pre: 117-161 Japanese 1 
 วิชาบังคับก่อน : 117-161 ภาษาญี่ปุ่น 1  

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ที่ซับซ้อนขึ้น และค าศัพท์ใหม ่ ฝึกการอา่นคันจิ และเขยีนบทความ
ในชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย  

Study and practice listening and speaking skills 
with broader structures and vocabularies. Practice 

- 
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reading ‘Kanji’ and writing small essays in everyday life 
and simply expressions. 
 

117–261 Japanese 3 (ภาษาญี่ปุ่น 3)   3(2-2-5) 
          การฟังและการสนทนาในขั้นต่างๆ เรียนรู้ไวยากรณ์
ซับซ้อนมากขึ้น เช่นในรูปแบบตา่งๆ ของค ากริยาด้านประโยค 
การออกเสียง ส าหรับการสนทนา การอา่นและการเขียน เรียนรู้
เพิ่มเติมในระบบอักษร คันจ ิ

117-261 ภาษาญี่ปุ่น 3  3(2-2-5) 
 Japanese 3 

Pre: 117-162 Japanese 2 
 วิชาบังคับก่อน : 117-162 ภาษาญี่ปุ่น 2  
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่าน
คันจิจากที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี ้
 Practice listening and learning conversation in 
various settings. Learn more complicated grammar and 
develop reading ‘Kanji’ from previous lessons. 
 

- 

117–262 Japanese 4 (ภาษาญี่ปุ่น 4)   3(2-2-5) 
           พัฒนาความสามารถในทักษะการพูดที่มีประสิทธภิาพ
รวมทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะการอา่นและการเขียน
ตัวอักษร คันจ ิเพิ่มเติม และขยายค าศัพท์ การสรุปโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ โดยเฉพาะไปสู่ความเขา้ใจเค้าโครงของภาษาญีปุ่่นแบบ
เต็มที่สอนก่อนหน้านี ้

117-262 ภาษาญี่ปุ่น 4  3(2-2-5) 
 Japanese 4 

Pre: 117-261 Japanese 3 
วิชาบังคับก่อน : 117-261 ภาษาญี่ปุ่น 3  
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญีปุ่่น เรียนรู้

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการอา่น การ
เขียนแบบคันจิ เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

Develop ability in effective speaking skills 
including Japanese cultural notions and customs. 
Develop Reading skill and writing skill with more ‘Kanji’ 
and extended vocabularies. Comprehension of specific 
grammatical structures.  
 

- 

117–171 French 1 (ภาษาฝรั่งเศส 1)    3(2-2-5) 
             ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 
เน้นการพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  รูปแบบประโยคพื้นฐานภาษา
ฝรั่งเศส  ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมฝร่ังเศส     

- ลบรายวิชา 

117–172  French 2 (ภาษาฝรั่งเศส 2)   3(2-2-5) 
           ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  โครงสร้างประโยคลักษณะตา่งๆ  
ธรรมเนียมประเพณีของคนฝร่ังเศส   

- ลบรายวิชา 

117–271 French 3 (ภาษาฝรั่งเศส 3)    3(2-2-5) 
          การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยศึกษาจากสื่อจริง ทั้ง
สิ่งพิมพ์ เสียง และภาพ  โครงสร้างประโยคซ้อน 

- ลบรายวิชา 

117–272 French 4 (ภาษาฝรั่งเศส 4)    3(2-2-5) 
          ประโยคซ้อนชนิดต่างๆการพูดและเขียนสื่อสารในหวัข้อที่
ก าหนด  

- ลบรายวิชา 

117–181 Korean 1 (ภาษาเกาหลี 1)  3(2-2-5) 117-181 ภาษาเกาหลี 1           3(2-2-5) 
 Korean 1 

- 



 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ส านักวิชาการ  151 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ 2560 สาระการแก้ไข 
          อักขระ พยัญชนะ ศัพท์ และระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน  
ฝึกออกเสียงภาษาเกาหลี  ฝกึทักษะการฟังและพูด พร้อมทั้งศึกษา
วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรู้
โครงสรา้งพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอยา่งง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   

Alphabet, phonetics and sentences patterns. 
Learn basic Korean grammar structures, vocabularies for 
daily life. Practice listening skill and speaking skills 
emphasis on simple conversations for daily 
communication. 
 

117–182 Korean 2 (ภาษาเกาหลี 2)   3(2-2-5)     
          ศัพท์เกี่ยวกบัการบอกทิศทาง การเดินทาง การ
ติดต่อสื่อสาร  โครงสร้างทางไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาเกาหลี
ที่ส าคัญ  การพูดและการสนทนา เน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตาม
ส าเนียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี
จากบทเรียน 

117-182 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
 Korean 2 

Pre: 117-181 Korean 1 
วิชาบังคับก่อน : 117-181 ภาษาเกาหล ี1 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์

ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและค าศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทกัษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย  

Practice listening and speaking skills with 
broader Korean structures emphasis on conversation and 
vocabularies for daily life. Practice reading and writing 
small essays in everyday life and simply expressions. 
 

- 

117–281 Korean3 (ภาษาเกาหล ี3)   3(2-2-5) 
          การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีขั้น
กลางที่มีโครงสร้างของประโยคซับซ้อน 

117-281 ภาษาเกาหลี 3  3(2-2-5) 
 Korean 3 
 Pre: 117-182 Korean 2 

วิชาบังคับก่อน : 117-182 ภาษาเกาหล ี2 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 

เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน  
มากขึ้น พัฒนาทกัษะการสนทนา การอา่น และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาค าศัพท์เพิ่มเติม 
 Practice listening and learning conversation in 
various settings. Learn more complicated grammar and 
develop conversation, reading skill, and writing skill in 
various settings, studying additional vocabularies. 
 

- 

117–282 Korean 4 (ภาษาเกาหลี 4)   3(2-2-5) 
         การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี
ระดับสูง  การศึกษาอักษรจีนเบื้องต้นที่ใช้ในภาษาเกาหลีปัจจุบัน
ประมาณ 30 ตัว 

117-282  ภาษาเกาหลี 4  3(2-2-5) 
 Korean 4 

Pre: 117-281 Korean 3 
วิชาบังคับก่อน: 117-281 ภาษาเกาหล ี3 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรูข้นบธรรมเนียม

และประเพณีของเกาหล ีพัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอา่นและ

- 
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การเขียน เรียนค าศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อท า
ความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวธิีการใช้อย่าง
ถูกต้อง 

Develop ability in effective speaking skills 
including Korean cultural notions and customs. Develop 
reading skill and writing skill and extended vocabularies. 
Comprehension of specific grammatical structures to 
understand the full outline of Korean language as 
previously taught and how to use it as a whole. 
 
หมวดวชิาเฉพาะ  

221-102 การจัดการคุณภาพบริการ 3(3-0-6) 
(Service Quality Management)  
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

             วิธกีารบริการที่มีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  การพัฒนาคุณภาพบริการอยา่งต่อเนื่อง  และ
การประยกุต์ใช้กลยุทธ์การบริการ  การพัฒนาระบบบริการรวมทั้ง
ให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
           Management of methods of service with ability 
to respond to customer needs, principles of continuous 
service qualitydevelopment, analysis and application of 
service strategy, development of service system to 
include training of manpower involved. 

- ลบรายวิชา 

221-103 หลักการบญัชขีั้นต้น  3(3-0-6) 
(Principles of Accounting) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            ความหมายและวัตถุประสงค์หลักการบัญช ีประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญช ีประโยชน์ของขอ้มูลทางการบัญชี แม่บท
และข้อสมมติฐานทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญช ี
รูปแบบของธุรกจิ หลกัการและวธิีการบนัทึกบัญชีตามหลกัการ
บัญชีคู่ การบันทกึรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดท างบดุล การจัดท างบ
การเงินของกิจการที่ใหบ้ริการที่ซ้ือขายสินค้า การบัญชีเกีย่วกับ
สินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภทยอ่ย สมุดรายวันทัว่ไป และสมุด
รายวันเฉพาะ การจัดท ากระดาษท ารายการปรับปรุงและบัญชีใน
วันสิ้นงวด การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Accounting concepts, financial statement, 
accounting cycle, inventory, cash receivables, assets, 
current and long-term liabilities, and equity structure of 
proprietorships, partnerships and corporations. 
Valuation of assets, income determination, preparing 
financial statements. 

221-101  บัญชีการเงินขั้นต้น  3(3-0-6) 
            (Principles of Financial Accounting) 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและวัตถุประสงค์หลักการบญัชี ประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญช ี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญช ี แม่บท
และข้อสมมติฐานทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญช ี
รูปแบบของธุรกจิ หลักการและวธิีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดท างบดุล การจัดท างบ
การเงินของกิจการที่ใหบ้ริการที่ซ้ือขายสินค้า การบัญชีเกีย่วกับ
สินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภทย่อย สมุดรายวันทั่วไป และสมุด
รายวันเฉพาะ การจัดท ากระดาษท ารายการปรับปรุงและบัญชีใน
วันสิ้นงวด การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทกึบัญชีเงินสดย่อย การบัญชี
เกี่ยวกบัเงินลงทุน ตั๋วเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินเดือนและค่าจ้าง
แรงงาน การ บัญชีส าหรับกจิการอุตสาหกรรม ระบบใบส าคัญ การ
จัดท างบกระแสเงินสด 
 Accounting concepts, financial statement, 
accounting cycle, inventory, cash receivables, assets, 

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 
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current and long-term liabilities, and equity structure of 
proprietorships, partnerships and corporations. 
Valuation of assets, income determination, preparing 
financial statements. Investment practices, 
depreciation, depletion, and amortization. Partnerships, 
acquisition and disposition of assets. Fund and cash 
flows. Intangible assets, long-term assets, and profit 
measurements. Procedures for operation, planning and 
decision making. 

221-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
(Organization and Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

          การบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการ
วางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนในการ
ท างานและการควบคุมการปฏิบัติงานตา่งๆ เพื่อให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้ 
          Fundamentals of management showing how the 
manager in an organization effectively performs the 
functions of planning, organization, directing and 
controlling. Accountability, responsibility and authority 
relationships. 

221-203  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
             Organization and Management 

Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบรหิาร ซ่ึงรวมถึง
การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนในการ
ท างานและการควบคุมการปฏิบัติงานตา่งๆ เพื่อให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้ 

Fundamentals of management showing how 
the manager in an organization effectively performs the 
functions of planning, organization, directing and 
controlling. Accountability, responsibility and authority 
relationships. 
 

- 

221-204 การเงินธุรกิจ (Business Finance)  3(3-0-6) 
          ความเป็นมาของทฤษฎีการเงิน  ขอบเขตและหน้าทีข่อง
ฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน  การท างบประมาณเงินสด  การ
ตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น  การจัดการเกี่ยวกับทรพัย์สิน
และการจัดหาทุน  การวิเคราะห์ค่าของกิจการและโครงการทาง
การเงินอย่างกว้างๆ 
         Scope and function of financial management 
with respect to investment, time value of money, cash 
flow budgeting, introduction to financial statements 
analysis, assets management and project funding. 

221-204 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance  

Pre: 221-101 Principles of Financial 
Accounting 

วิชาบังคับก่อน: 221-101 บัญชีการเงินขั้นต้น 
ความเป็นมาของทฤษฎีการเงิน  ขอบเขตและหนา้ที่ของฝ่าย
การเงินเกี่ยวกบัการลงทุน  การท างบประมาณเงินสด  การ
ตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น  การจัดการเกีย่วกบัทรัพย์สิน
และการจัดหาทุน การวิเคราะห์ค่าของกิจการและโครงการทาง
การเงินอย่างกว้างๆ 

Scope and function of financial management 
with respect to investment, time value of money, cash 
flow budgeting, introductionto financial statements 
analysis, assets management and project funding. 
 

- 

221-205 หลักการตลาด (Principles of Marketing)  
                                                    3(3-0-6) 
           ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็น
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์  การ
ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการ
จ าหน่าย  ตลอดจนพฤตกิรรมของผู้บริโภค  หนา้ที่ทางการตลาด  

221-205 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี   
 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็น
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง  โดยกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์  การ

- 
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สถาบันทางการตลาด  และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมผ่านมุมมองจากนักบริหารในบริบทการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
             Meaning and significance of marketing with 
respect to main activity for distribution of goods and 
services, principles of marketing, consumer behavior, 
function of marketing and marketing institutions, and 
their effect on society and economy. Market targeting 
and cultural influences in the context of Hotel and 
Tourism. 

ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการ
จ าหน่าย  ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บรโิภค  หน้าที่ทางการตลาด  
สถาบันทางการตลาด  และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
Meaning and significance of marketing with respect to 
main activity for distribution of goods and services, 
principles of marketing,consumer behavior, function of 
marketing and marketing institutions, and their effect on 
society and economy. Market targeting and cultural 
influences. 
 
 

- 221-300    การบญัชบีริหาร  3(3-0-6) 
               Managerial Accounting 

Pre:221-101 Principles of Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: 221-101 บัญชีการเงินขั้นต้น 

บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง นวความคิดเกี่ยวกบัต้นทุน ต้นทุน งานสั่งท า ต้นทุน
ช่วงการผลิต การบญัชีต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร การวางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืด
เหยุ่น การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การก าหนดราคาขาย การบัญชี
ตามความ รับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน 
 Preparation and analysis of statement of 
changes in financial position, financial statement 
analysis, financial reporting underprice-level changes, 
analysis and interpretation of cost data as an aid to 
management for planning, controlling and decision 
making, budgetary control, and responsibility accounting. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 221-303   กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-6) 
              Business Law 

Pre: None 
วิชาบังคับก่อน 

ความหมายและลกัษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและ
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ ๆ เกี่ยวกัธุรกิจ เช่น ซ้ือขาย 
เช่าทรัพยเช่าซ้ือ ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า
ประกันภยั ตั๋วเงินเชคและความผดเกยวกบเชคหนสวนและบริษท
และกฎหมายอื่นๆที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร  

Meaning and nature of juristic acts and 
contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts, hire of 
property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and 
negotiable instruments. Laws regarding the organization, 
operation and liquidation of partnerships, limited 

เพิ่มรายวชิา 
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companies and public companies, intellectual property, 
labor, and taxation. 
 

221-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
(Human Resource Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

          ความหมายของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การหาความต้องการ พัฒนา วธิีการในการพัฒนา การจัดการและ
บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
          Duties and responsibility of the personal 
manager, man power planning, recruiting, training, 
developing. Appraising performance, promotional 
system, motivation and welfare of employees. 
Promotion, demotion, dismissal and transfer of 
personal. 

221-322    การจัดการทุนมนุษย ์  3(3-0-6) 
               Human Capital Management 
 วิชาบังคับก่อน: 221-203 องค์การและการจัดการ 

ความหมายของพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ปรัชญาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การหาความต้องการ พัฒนา วธิีการในการพัฒนา การจัดการและ
บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การประเมินผล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

Duties and responsibility of the personal 
manager, man power planning, recruiting, training, 
developing. Appraising performance, promotional 
system, motivation and welfare of employees. 
Promotion, demotion, dismissal and transfer of personal. 

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 

221-304 การตลาดบริการ (Service Marketing) 3(3-0-6) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

          ลักษณะเฉพาะของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับ
สินค้าบริการ การก าหนดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินค้า
บริการต่างๆ พัฒนาการและโครงสร้างของสถาบันต่างที่
ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร 
บริษัทประกันภยั กิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
อื่นๆตลอดจนการเปรียบเทียบระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆกับ
สินค้าบริการ 
           Specification of target and consumer behavior, 
the factors to develop goods and services for 
consumer, goods and service company structure and 
development. 

- ลบรายวิชา 

221-333 จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
                           3(3-0-6) 
 วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี
            ศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎพีืน้ฐานทางจิตวิทยาและ
จิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการ หลกัมนุษยสัมพันธ์ หลกัการ
สื่อสาร ปรากฎการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมการท่องเท่ียว ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคและหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 A study of concept and fundamental theories 
of psychology and psychology for Service Industry; 
human-relation, communication, sociality, economy 
and culture related to tourism behavior; consumer 
behavior and principles of public relations in service 
industry 

221-333 จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
                                3(3-0-6)
 วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี
            ศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎพีืน้ฐานทางจิตวิทยาและ
จิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการ หลกัมนุษยสัมพันธ์ หลกัการ
สื่อสาร ปรากฎการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมการท่องเท่ียว ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคและหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 A study of concept and fundamental theories 
of psychology and psychology for Service Industry; 
human-relation, communication, sociality, economy 
and culture related to tourism behavior; consumer 
behavior and principles of public relations in service 
industry 

- 
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221-343 การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

(Cross Cultural Communication) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

           ความคิด  ทฤษฎแีละกฎส าหรบัการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมข้ามสังคม เน้นภาษา  วัฒนธรรม  สถานภาพทางสังคม  
สัญชาติ  และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละสังคม 
          Thinking, theory and rule for social cross cultural 
communication. Emphasis language, culture, social 
status, nationality, and social relation structure in each 
society. 

221-325   การสื่อสารธุรกิจขา้มวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
              Cross Cultural Business Communication 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความคิด  ทฤษฎีและกฎส าหรับการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมข้ามสังคม เน้นภาษา  วัฒนธรรม  สถานภาพทางสังคม  
สัญชาติ  และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละสังคม ซ่ึง
จะเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการสื่อสารขา้ม
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่มีประสิทธิภาพ 

Thinking, theory and rule for social cross 
cultural communication. Emphasis on language, culture, 
social status, nationality, and social relation structure in 
each society. Verbal and non verbal communication 
across cultures, including understanding gestures, and 
expressions, preparing reports, documents that varies 
across cultures. Barriers of cross-cultural communication, 
cultural bais and how to overcome. 
 

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 

221-402 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            ความหมาย ประโยชน์ แนวคิด ทฤษฎ ีวธิีการและ
เครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
การวางแผน ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ ์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ การก าหนดภารกิจ
ขององค์การ ขั้นตอนในการท าแผนกลยทุธ์ การเลือกขององค์การ
การบริหารและการประเมินผลกลยุทธ ์
          Business environment assessment, external and 
internal environment analysis, strategy formation, 
implementation, application, review, evaluation and 
control. 

221-326   การจัดการเชิงกลยทุธ์เพื่อการแขง่ขัน  3(3-0-6) 
       Strategic Management for Competitiveness 
 Pre: None 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน การจัดท ายุทธศาสตร์ การด าเนินงาน การ
ประยุกต์ใช ้การประเมินและการควบคุม นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธกีารที่ผู้จัดการธรุกิจสามารถมั่นใจได้วา่
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่รักษาความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ 

This course aims to provide the knowledge on 
Business environment assessment, external and internal 
environment analysis, strategy formation, 
implementation, application, review, evaluation and 
control. Further, based on the theories, students will get 
a better knowledge on how can business managers 
assure the strategic management concepts to maintain 
competitiveness of the business. 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา 

- 221-327   การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
              Change Management  
 Pre: 221-203: Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน: 221-203 องค์การและการจัดการ 

เพิ่มรายวชิา 
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หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจที่

จ าเป็นในการด าเนินงานของการปฏบิัติงานที่เป็นวัตกรรมใหม่
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการกระจายสถานที่ท างาน 

This course will help develop the skills and 
knowledge required to promote the use and 
implementation of innovative work practices to effect 
change and manage changes so there is minimal work 
place disruption. Upon course completion, participants 
will be able to: Understand the role of change in 
organisational success. 
 

- 221-328  ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
 Research Methods 

Pre: 117-129 Statistics and Probability 
วิชาบังคับก่อน: 117-129 สถิติและความน่าจะเป็น 

 หลักสูตรนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธกีารวจิัย เช่น การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รูปแบบการอ้างอิง  เช่น ผู้
แต่ง วันที ่ และแนะน าเกีย่วกบัเครื่องมือซอฟต์แวร์ส าหรับการ
เผยแพร่และบรรณานุกรมการอ้างอิง (เช่น Endnote) การสรุป
เอกสาร การเตรียมระบบ ( LaTeX) นอกจากนี ้ ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวารสารที่ดีส าหรับสิ่งตีพิมพ์และสิ่งส าคัญ
ในการวิจยั ในตอนทา้ยของหลักสูตร ผูเ้รียนจะต้องส่งงานวิจัยโดย
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและมีการอา้งอิงที่เหมาะสม 
This course provides the knowledge on how the research 
to be conducted. The key topics such as research  
methods, such as qualitative and quantitative analysis , 
referencing  styles such as author-date, and also will 
discuss about the software tool for publishing and 
managing bibliographies, citations and references (e.x  
Endnote), also will brief about document preparation 
systems such as LaTeX. Also, students will gain 
knowledge on how to select a good journal for their 
publications and key items in a research. At the end of 
this course the student will have to submit a simple 
research paper using secondary data and with 
appropriate citation. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 221-329  การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 
           Data Analysis for Decision Making in Business                               
                                                            3(3-0-6) 
 Pre: 117-129 Statistics & Probability 
 วิชาบังคับก่อน: 117-129 สถิติและความน่าจะเป็น 

หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
การทดสอบข้อมูลที่ได้มาโดยการเก็บสถติิจากกลุ่มตวัอยา่ง การ

เพิ่มรายวชิา 
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ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหพ์หุตัวแปรโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางธุรกิจ เพื่อช่วยในการตัดสนิใจทางธุรกิจ 

Data analysis to decision making in business. 
Main topics are sampling distributions, hypothesis 
testing, multivariate data analysis for business decision 
making. 
 

- 221-507 หลักการตลาดและการจดัการตลาดและธุรกิจดิจิทัล 
         (Marketing and Digital Business Management) 
                                                          3(3-0-6) 
            ความหมาย ความส าคญ และบทบาทของการตลาดทม
ต่อ เศรษฐกจและสงคมในยคดจทล การศกษาพฤตกิรรมผบริโภค
ในยค ดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
ต าแหน่ง ผลิตภัณฑ และสว่นประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ การ ก าหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด การประยุกต์ใช เครืองมอทางการตลาดทเปนสอดจทล
การเตรียมความพร้อมในการน าการตลาดดจทลมาใชเปนกลยทธ์
ทางการตลาดและการติดต่อสอสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม 
 Meaning, importance and role of digital 
marketing towards economy and society in the digital 
era. The course provides students with knowledge of 
consumer behavior in the digital era, market 
segmentation, target group, product positioning, 
marketing mix. The course also covers the application 
of digital media as a marketing tool, preparation of using 
digital marketing as a marketing strategy and marketing 
communication through social media. 

เพิ่มรายวชิา 

211-302  สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Hospitality) 

วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี
 ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งที่
ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมหารศึกษา
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการส ารองห้องพัก การลงทะเบียน 
การคืนห้องพักและงานบริการดา้นอื่นๆ ใน อุตหกรรมบริการ 
             A study of techniques and the operation of 
computer application in Hospitality business; computer 
programs used in room reservation, check-in, check-out 
including other services within hospitality. 

- ลบรายวิชา 

211-306 จริยธรรมและกฏหมายธุรกิจส าหรบัการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
(Ethics and Business Law for Hotel and 
Tourism) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

- ลบรายวิชา 
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            ความหมาย และลกัษณะทั่วไปของสัญญา หนี ้ละเมิด 
และกฎหมายว่าดว้ยเอกเทศ สัญญาที่ส าคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 
ซ้ือขาย เช่าทรพัย์ ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตวัแทน 
ประกันภยั ตั๋วเงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นสว่นและ
บริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษอีากรและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกจิ 
           Law regarding partnership and corporation, their 
set-up, scope of right and duty in operation, 
liquidations and commercial codes. Relation to 
production, management, contracts and taxation and 
business ethics. 
211-316 การตลาดอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

(Hospitality Marketing)  
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

             ความหมาย ความส าคัญของการตลาดด้าน
อุตสาหกรรมบริการ โดยกล่าวถึงตัวผลติภัณฑ์และบริการ การ
จัดการด้านราคาการจัดการช่องทางการจ าหน่าย การจัดการ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนน าข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวและ
การตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและควบคุมการตลาด 
             Strategic analyses and organizational 
decisions, market mix, marketing planning involved in 
managing and maintaining markets in hospitality and 
tourism industry. 

- ลบรายวิชา 

211-446 การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
 Marketing Research in Hospitality 
          วิธีการท าวจิัย การออกแบบเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
ตัวอยา่ง การเก็บข้อมูลและการอธิบายความการโรงแรม 
          Research methodology, research design 
instrument, sampling data collection, data, data 
Analysis and interpretation. 

- ลบรายวิชา 

211-111 การโรงแรมและการท่องเที่ยวเบื้องต้น  3(2-2-5) 
(Introduction to Hotel and Tourism) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            โครงสร้างและการจัดการการโรงแรมและนโยบายการ
ด าเนินงานของการบริการโรงแรม เช่น งานส านักงานส่วนหนา้  
อาหารและเครื่องดื่ม  แม่บ้านและการประสานงานด้านอื่นๆกบั
อุตสาหกรรมโรงแรมและในเครือ  ประวัติ การพัฒนา และ
องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียว ตลอดจนความหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เป็นก าลังของประเทศและระหว่างประเทศในเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของภูมภิาค 
           Structure and hotel management; policy and 
operation of hotel services such as Front Office, Food 
and Beverage, Housekeeping and others in coordination 

*211-100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและการ  
              ท่องเที่ยว (Introduction to Hotels and   
              Tourism)            3(2-2-5) 
          โครงสร้างและการจัดการการโรงแรมและนโยบายการ
ด าเนินงานของการบริการโรงแรม เช่น งานส่วนหน้า  อาหารและ
เครื่องดื่ม  แม่บ้านและการประสานงานด้านอื่นๆกับอุตสาหกรรม
โรงแรม ประเภทต่างๆ ได้แก ่boutique hotels, resorts, 
convention hotels, service apartment hotels  
           Structure and hotel management; policy and 
operation of hotel services such as Front Office, Food 
and Beverage, Housekeeping and others units in 
coordination with hotel and allied industries.  
 

- 
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with hotel and allied industries. History, development, 
and main components of tourism, as well as, 
implications of travel as regional, national, and 
international economic and cultural force. 
211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม สัมมนา  

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจดันิทรรศการ 
(Introduction to Meetings Incentives 
Conventions and Exhibitions) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            ความหมายและความส าคัญของไมซ์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมไมซ์ในโลกอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
             Definition and importance of MICE in tourism 
industry; the MICE industry throughout the world; the 
MICE industry in Thailand and its economic impacts. 

211-101 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุมสมัมนา การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 

 (Introduction to Meetings Incentives 
Conventions and Exhibitions)  
   3(2-2-5) 

            ความหมายและความส าคัญของไมซ์ในธุรกิจโรงแรมต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมไมซ์ในโลก ในประเทศ
ไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
           Definition and importance of MICE for hotel in 
tourism industry; the MICE industry throughout the 
world; the MICE industry in Thailand and its economic 
impacts. 

- 

- 221-102 การจัดการคุณภาพ (Service Quality 
Management)               3(3-0-6) 

           วิธกีารบริการที่มีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าการพัฒนาคุณภาพบริการอยา่งต่อเนื่อง และ
การประยกุต์ใช้กลยุทธ์การบริการโรงแรมการพัฒนาระบบบริการ
รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
          Management of methods of service with ability 
to respond to customer needs, principles of continuous 
hotel service quality development, analysis and 
application of service strategy, development of service 
system to include training of manpower involved. 

เพิ่มรายวชิา 

211- 112 ศาสตร์แหง่อาหารและการบริหารจัดการครัว
Gastronomy and Kitchen Operation 
Management                      3(2-2-5) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

             ประวัติศาสตร์ของศิลปะการปรุงอาหารและใช้ทักษะ
การปฏิบัตขิองการท าอาหารและสว่นผสมที่ผ่านการบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการ 
             Purpose of class during lecture students will 
acquire knowledge of the history of the culinary arts, 
where food comes from,How to cook food, Sanitation 
practice and Nutrition 

211- 112 ศาสตร์แหง่อาหารและการบริหารจัดการครัว 
 (Gastronomy and Kitchen Operation    
              Management)               3(2-2-5) 
             ประวัติศาสตร์ของศิลปะการปรุงอาหารและใช้ทักษะ
การปฏิบัตขิองการท าอาหารและสว่นผสมที่ผ่านการบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการ 
            Purpose of class during lecture students will 
acquire knowledge of the history of the culinary arts, 
where food comes from, How to cook food, Sanitation 
practice and Nutrition 

- 

211-122 การจัดงานแสดงสินค้า 3(2-2-5) 
Exhibition Management 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

           พื้นฐานทั่วไปของตลาดงานแสดงสินค้า  งาน/เหตุการณ์
ปัจจุบันต่างๆ  แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด  การเลือก
กลุ่มเป้าหมายการตลาด  การวางแผนตลาดแสดงสินค้า  การ

211-122 การจัดงานแสดงสินค้าส าหรบัธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว                                  3(2-2-5) 

    (Exhibition Management for Hotels and Tourism)                                   
           พื้นฐานทั่วไปของตลาดงานแสดงสินค้า  งาน/เหตุการณ์
ปัจจุบันต่างๆในธุรกจิโรงแรม  แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด  
การเลือกกลุ่มเป้าหมายการตลาด  การวางแผนตลาดแสดงสินค้า  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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ด าเนินการ และการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน, 
ลูกค้า, บุคคล, ผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตลาดงาน
แสดงสินค้าที่ประสบความส าเร็จ 
           General background of exhibition market, 
present situation, trend and opportunity of the market, 
selecting the target market, exhibition market planning, 
implementation, and evaluation. The interaction 
between staff, the customer, guests, contractors, other 
necessary to implement a successful exhibition market. 

การด าเนินการ และการประเมินผล ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพนักงาน, 
ลูกค้า, บุคคล, ผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตลาดงาน
แสดงสินค้าในโรงแรมที่ประสบความส าเร็จ 
          General background of exhibition market for 
hotel, present situation, trend and opportunity of the 
market, selecting the target market, exhibition market 
planning, implementation, and evaluation. The 
interaction between staff, the customer, guests, 
contractors, other necessary to implement a successful 
exhibition market for hotel. 

211-221 การจัดการบารแ์ละเครื่องดื่ม (Bar and Beverage  
Management)                 3(2-2-5) 

          กระบวนการผลิตและการบริการของเบียร์,ไวน์และสุรา  
เน้นวิธีการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและวธิีการแนะน าไวน,์ วิธกีาร
จัดการกับลกูค้า, วิธีการเตรียมล้างและปิดบาร์ด้วยวิธกีาร
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน, การบรรยายการสอนจะ
เพิ่มเติมเร่ืองการฝึกงานในแผนกร้านอาหาร 
         Production process and service procedures of 
beers, wine and spirits. Emphasis is placed on how to 
mix drinks and cocktails, how to recommend wines, 
how to deal with customers, how to prepare, clear and 
close a bar, also how to monitor and control business 
performance. The lectures will be supplemented with 
practicum classes in the department’s restaurant 
d’application. 

211-221 การจัดการบารแ์ละเครื่องดื่ม (Bar and Beverage  
Management)                 3(2-2-5) 

          กระบวนการผลิตและการบริการของเบียร์,ไวน์และสุรา  
เน้นวิธีการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและวธิีการแนะน าไวน์, วิธกีาร
จัดการกับลกูค้า, วิธีการเตรียมล้างและปิดบาร์ด้วยวิธกีาร
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน, การบรรยายการสอนจะ
เพิ่มเติมเร่ืองการฝึกงานในแผนกร้านอาหาร 
           Production process and service procedures of 
beers, wine and spirits. Emphasis is placed on how to 
mix drinks and cocktails, how to recommend wines, 
how to deal with customers, how to prepare, clear and 
close a bar, also how to monitor and control business 
performance. The lectures will be supplemented with 
practicum classes in the department’s restaurant 
application. 

- 

211-226  การบริหารการจดัประชุม 3(2-2-5) 
(Meeting and Convention Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            ประเด็นหลักส าหรับการบริหารการจัดประชุม สัมมนา 
และงานต่างๆ ทั้งงานเล็กและงานใหญ ่ประกอบดว้ย การเลือก
สถานที่ การวางแผนและงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ประกันภยั อาคารที่พัก อาหารและเครือ่งดื่ม การเดินทาง การจัด
งานแสดง และอุปกรณ์โสตทัศน์การฝึกปฏิบัติ 
           Issues impacting the management of large and 
small conventions, meetings, and events; including 
meeting site selection, program planning and budgeting, 
legal issues and insurance problems, housing, food and 
beverage arrangements, transportation, exposition 
management, and audiovisual services; practice 
assignments. 

211-226  การบริหารการจดัประชุมส าหรับธรุกิจโรงแรมและ  
             ท่องเที่ยว  (Meeting and Convention   
              Management for Hotels and Tourism)                        
                                                         3(2-2-5) 
           ประเด็นหลักส าหรับการบริหารการจัดประชุม สัมมนา 
และงานต่างๆในธุรกิจโรงแรม ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ 
ประกอบดว้ย การเลือกสถานที่ การวางแผนและงบประมาณ 
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง การประกันภยั อาคารที่พัก อาหารและ
เครื่องดื่ม การเดินทาง การจัดงานแสดง และอุปกรณ์โสตทัศน์การ
ฝึกปฏิบัต ิ
            Issues impacting the management of large and 
small conventions, meetings, and events for hotel; 
including meeting site selection, program planning and 
budgeting, legal issues and insurance problems, 
housing, food and beverage arrangements, 
transportation, exposition management, and 
audiovisual services; practice assignments. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

211-227 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
Food and Beverage Management 

- ลบรายวิชา 
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วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

          จุดประสงค์ของการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม  วธิีการ
จัดซื้อ  การตรวจรับ  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายและการ
เตรียมการใช้การค านวณต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ก าหนดต้นทุนมาตรฐาน  ค่าใช้จ่ายและการวางแผนการผลิต
อาหาร  การควบคุมอาหารและเครื่องดื่มคงคลัง  การเปรียบเทียบ
ต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มกับต้นทุนมาตรฐาน  การท า
รายงานต้นทุนและรายงานการขาย 
       Purposes of food and beverage control. 
Implementing and maintaining a control process; 
purchasing, receiving, storing, issuing, as well as, making 
a food & beverage requisition. Calculation of food and 
beverage cost, fixation of standard cost, expense, food 
production planning. Comparison of food &beverage 
cost and standard cost, report writing. The lectureswill 
be supplemented with practicum classes in the 
department’s restaurant teaching lab. 
211-327 การจัดการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมบริการ

 Managerial Accounting and Financial 
Management in Hospitality Industry 3(3-0-6) 

             บทบาทของการบัญชีในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการ
จัดการต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  แนวความคิดเกี่ยวกับ
ต้นทุน  ต้นทุนงานสั่งท า  ต้นทุนชว่งการผลิต  การบัญชีต้นทุน
ตามกิจกรรม  การวิเคราะห์ต้นทุน  ปรมิาณ  ก าไร  การวางแผน
ก าไร  ต้นทุนมาตรฐาน  งบประมาณยืดหยุ่น การบัญชีเพื่อการ
ตัดสินใจการก าหนดราคาขาย การบัญชตีามความรับผิดชอบ การ
ก าหนดราคาโอน 
           Hotel and tourism managerial accounting with 
an emphasis on analyzing, planning and control 
functions including record keeping, reporting, cash and 
operating budgets, standards and decision making. 

- ลบรายวิชา 

211-423 โครงงานอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
Hospitality Project 

          ประสบการณ์การท างานในสถานการณ์จริงให้นักศึกษาได้
ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมบริการ 
            Chosen special topics or case studies in the 
Hospitality industry. Exploration of the issues utilizing 
various strategies. Students are required to presentation 
and report. 

- ลบรายวิชา 

211-441 การขายและการบริการจัดประชมุสัมมนา 3(2-2-5)
 Convention Sales and Services 
          งานของโรงแรมที่เกี่ยวกบัการจดัประชุมและจัดงานต่างๆ  
วิธีการเข้าถึง น าเสนอ และใหบ้ริการการประชุมสัมมนาลักษณะ

- ลบรายวิชา 
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ต่างๆ  หนว่ยงานผู้จัด และบุคคลผู้มีหนา้ที่เลือกสถานที่จัดงานโดย
เน้นที่การบริหารการขาย กระบวนการขายและประสานงาน
ระหว่างฝ่ายขายกับฝา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          This subject focuses on the hotel perspective of 
the convention and event industry. It addresses how to 
reach, sell, and service different kinds of meetings and 
conventions, the types of organizations that stage such 
events, and the people who hold the key to site 
selection. The course is divided into three parts. The 
first part will concentrate on hotel convention sales 
and sales management, the second part will deal with 
the hotel sales process, and the third will deal with the 
convention service operation of a hotel. 
211-445 การจัดการโรงแรมนานาชาต ิ 3(3-0-6) 

International Hotel Management  
           ทฤษฎกีารบริการการให้บรกิารในเครือโรงแรม ใน
โรงแรมระดับนานาชาติ การจัดการและกลยุทธ์ที่ท าให้โรงแรมและ
การบริการของโรงแรมประสบความส าเร็จไปทั่วโลก 
          Theory of servicesmanagement in international 
hotel chains and strategic management in providing 
successful hotel and related services worldwide. 

- ลบรายวิชา 

211-451  การวางแผนและการพัฒนาโรงแรม  3(3-0-6) 
Hotel Planning and Development   

              ทฤษฎีพื้นฐานการวางแผนการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
บทบาทของรัฐและหนว่ยงานพัฒนาเอกชน พิจารณาถึงมิติทาง
สังคมวิทยา จิตวิทยาทางภูมิศาสตร์ และสหสัมพันธ์ส าหรับการ
วางแผนและการพัฒนาโรงแรมที่มีประสิทธิผลต่อชุมชน ตลาด
ภายในประเทศ ตา่งประเทศ หัวขอ้อื่นประกอบดว้ยผลกระทบทาง
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
            Basic theory on hotel planning and sustainable 
development, the role of government and non-
government agencies, psychological, sociological and 
geographic dimensions and interrelationships for 
effective planning and development of hotel on local, 
national or international markets, and ecology and 
environmental impacts. 

- ลบรายวิชา 

211-454 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 3(3-0-6) 
Marine Tourism Management 

            การบริหารการท่องเท่ียวทางทะเล ประเภทและลกัษณะ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภยัของ
นักท่องเที่ยวและการจัดการกับวิกฤต 
 Management of marine tourism, niche 
markets of marine torism, tourist activities, beach safety 
and crisis management. 

- ลบรายวิชา 
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211-455 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 

Agro Tourism Management 
             ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร รูปแบบ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และที่พักแรมในพื้นที่เกษตร 
การจัดการและการด าเนินงานธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ประเด็นร่วมสมัยและความท้าทายของธรุกิจการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
 Definition of agro tourism; targeted visitors 
profiles, categories of agro tourism suppliers and 
homesteads in agricultural locations; agro tourism 
business management and operations; contemporary 
issues and challenges in the agro tourism business. 

- ลบรายวิชา 

211-457 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและการผจญภัย 
Sport and Adventure Tourism Management 
                                        3(3-0-6) 

           แนวคิดด้านการท่องเท่ียวเชิงกฬีาและการผจญภัยชนิด
ของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและการผจญภัย ลกัษณะนักทอ่งเที่ยว 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 Conceptualising sports and adventure 
tourism, Categorising sports and adventure tourism, the 
sportsand the adventures tourist, impacts of sport and 
adventure tourism, evaluating sports and adventure 
tourism, global issues in sport and adventure tourism, 
sports and adventure tourism and the environment. 

- ลบรายวิชา 

211-458 การจัดการอาหารนานาชาต ิ 3(3-0-6) 
International Cuisine Management 

 หลักการปรุงอาหาร เทคนิค ทักษะ และ
ลักษณะเฉพาะในการเตรียมนานาชาติ อุปกรณ์ เทคนิคในการใช้
อุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเสิร์ฟ และการเก็บรักษาอาหาร ทั้งที่ยัง
มิได้ประกอบและประกอบแล้ว การฝึกปฏิบัติประกอบอาหารจริง 
 Cooking skills, techniques, principles and 
characteristics of international food preparation 
techniques, including ingredient quality and 
contributing factors; aesthetic plate presentations, food 
preservation, includes cooking practices in laboratory. 

- ลบรายวิชา 

211-462 การจัดการสวนสนุก  3(3-0-6) 
Theme Park Management 

 การด าเนินการสื่อสารในการบริหารและการจัดการ
ด าเนินธุรกิจสวนสนกุ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และ บันเทิง
ทั้ง ส าหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ โดยการศึกษากระบวนการจัดการ การ
ด าเนินงาน และ การบริหารอยา่งถูกต้อง 
              Communication in the administration and 
management of the theme park to develop a tourist 

- ลบรายวิชา 



 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ส านักวิชาการ  165 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2555 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ 2560 สาระการแก้ไข 
attraction and entertainment for adults and children. 
Studying the implementation and administration 
management in correctly process. 
211-502 การวิเคราะหข์้อมูลขั้นสูงในธุรกิจบริการ  3(3-0-6) 

Advanced Data Analysis in Hospitalit 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่มีหลายตัวแปรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อประยกุต์ใช้กับอุตสาหกรรมบริการ  
              Multivariate data analysis at graduate level 
with the application in hospitality 

- ลบรายวิชา 

211-288 การจัดการและการบริหารห้องพัก (Hotel Room 
Operation and management)  3(3-0-6) 

            ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝา่ยงานส่วนหน้ากบัฝ่าย
แม่บ้าน บริษัทน าเท่ียว และบริษัทตัวแทนการเดินทางโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงแรม การส ารองห้องพัก การต้อนรับ การ
ลงทะเบียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Study the relationship between the front 
office and the house keeping operation and tourist 
companies. Structure of hotel front office management, 
reservation, reception, registration and other related 
works. 

211-288 การจัดการและการบริหารห้องพัก (Hotels Room 
Operation and management)  3(3-0-6) 

            ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝา่ยงานส่วนหน้ากบัฝ่าย
แม่บ้าน บริษัทน าเท่ียว และบริษัทตัวแทนการเดินทางโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงแรม การส ารองห้องพัก การต้อนรับ การ
ลงทะเบียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Study the relationship between the front 
office and the house keeping operation and tourist 
companies. Structure of hotel front office management, 
reservation, reception, registration and other related 
works. 

- 

- 211-306 กฎหมายส าหรบัธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
             (Laws for Hotels and Tourism)     3(3-0-6) 
            ความหมาย และลกัษณะทั่วไปของสัญญา หนี ้ละเมิด 
และกฎหมายว่าดว้ยเอกเทศ สัญญาที่ส าคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 
ซ้ือขาย เช่าทรพัย์ ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตวัแทน 
ประกันภยั ตั๋วเงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นสว่นและ
บริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษอีากรและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกจิ 
 Law regarding partnership and corporation, 
their set-up, scope of right and duty in operation, 
liquidations and commercial codes. Relation to 
production, management, contracts and taxation and 
business ethics. 

เพิ่มรายวชิา 

211-312 การจัดการรา้นอาหารและการจดัเลี้ยง (Restaurant 
and Catering Management) 3(3-0-6) 

           งานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง  รูปแบบการจัด
หน่วยงานฝา่ยภัตตาคารและจัดเลี้ยง การท าประมาณการขาย
อาหาร และเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจน
เทคนิคการขาย  การรับจองและการจัดเล้ียงในโอกาสต่างๆ 
           Work of the restaurant and banquet, the way to 
set up organizations in the restaurant and catering 
section, food & beverage selling estimation, apparatus 
cleaning, table and sideboard setting. Learn about 

211-312 การจัดการรา้นอาหารและการจดัเลี้ยง  3(3-0-6) 
              (Restaurant and Catering Management) 
            งานเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเล้ียง  รูปแบบการจัด
หน่วยงานฝา่ยภัตตาคารและจัดเลี้ยง การท าประมาณการขาย
อาหาร และเครื่องดื่ม  การเตรียมรายการอาหารพิเศษ  ตลอดจน
เทคนิคการขาย  การรับจองและการจัดเล้ียงในโอกาสต่างๆ 
           Work of the restaurant and banquet, the way to 
set up organizations in the restaurant and catering 
section, food & beverage selling estimation, apparatus 
cleaning, table and sideboard setting. Learn about 

- 
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cooking, special menu prescription as well as selling, 
reservation, and banquets on different occasion. The 
lectures will be supplemented with practicum classes 
in the department’s restaurant teaching lab. 

cooking, special menu prescription as well as selling, 
reservation, and banquets on different occasion. The 
lectures will be supplemented with practicum classes 
in the department’s restaurant teaching lab. 

211-313  พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 Consumer Behavior in Tourism Industry 
                                                       3(3-0-6) 

วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี
           ศึกษาหลกัและการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า  โดยพจิารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ  การวิเคราะห์จะครอบคลุมถึงส่วนที่
เกี่ยวกบัตัวบุคคล  โดยเฉพาะระบบการรับเข้ามาทางโสดประสาท  
การเข้าใจปัญหาสิ่งจูงใจต่างๆ ทฤษฎีของการเรียนรู้  ทัศนคติและ
ค่านิยม รวมตลอดทั้งอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ 
           Analysis of theoretical and empirical material 
on tourist consumer behavior and its direct application 
to the tourism industry. Emphasis on differences in 
culture and religion, classification of tourists on the 
bases of age, gender, marital statu, aim, for the purpose 
of efficient service arrangement. 

211-313 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการโรงแรมและการ 
              ท่องเที่ยว (Consumer Behavior in Hotels and         
              Tourism)                               3(3-0-6) 
            ศึกษาหลักและการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า  โดยพจิารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะหจ์ะครอบคลุมถึงส่วนที่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคล  โดยเฉพาะระบบการรับเข้ามาทางโสดประสาท  การ
เข้าใจปัญหาสิ่งจูงใจต่างๆ ทฤษฎีของการเรียนรู้  ทัศนคติและ
ค่านิยม รวมตลอดทั้งอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ 
 Analysis of theoretical and empirical material 
on tourist consumer behavior and its direct application 
to the tourism industry. Emphasis on differences in 
culture and religion, classification of tourists on the 
bases of age, gender, marital statu, aim, for the purpose 
of efficient service arrangement. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- 211-316 การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotels  
             and Tourism Marketing)        3(3-0-6) 
           ความหมาย ความส าคัญของการตลาดด้านโรงแรม โดย
กล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริการ การจดัการด้านราคาการจัดการ
ช่องทางการจ าหนา่ย การจัดการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนน า
ข้อมูลทางด้านการโรงแรมและการตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารและควบคุมการตลาด 
          Strategic analyses and organizational decisions, 
market mix, marketing planning involved in managing 
and maintaining markets in hotel and marketing 
industry. 

เพิ่มรายวชิา 

211-461 การจัดการธรุกิจเรือส าราญ 3(3-0-6) 
(Cruising Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            การจัดการธุรกิจเรือส าราญทัง้ในด้านการวางแผน 
วิธีการด าเนินงาน การให้บริการและการเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ การประเมินผลการด าเนินงาน พธิีการ
เข้าเมือง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ องค์กรที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน การแก้ไขปญัหาในภาวะฉุกเฉิน 
ตารางเวลา ประเภทและประสิทธิภาพของพาหนะ การจัดการ
บัตรโดยสาร การส ารองที่นั่ง 
 An overview of Cruising Management, 
planning, operations, service and facilities to prepare its 

*211-338  การจัดการวิกฤตธุรกิจการโรงแรมและการ   
               ท่องเที่ยว                               3(2-2-5) 
           (Crisis Management for Hotels and Tourism)  
          ความหมายและผลกระทบของวิกฤต อันเกิดจาก ความ
เส่ียง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด ต่อธุรกิจโรงแรม
และท่องเที่ยว วิธกีารจัดการวกิฤตและการแก้ไขปัญหาในภาวะ
ฉุกเฉิน 
          Definitions and the impact of tourist risk risk 
perceptions, risks, and disasters from natural disasters, 
terrorism, diseases affecting the hotel and tourism 
industry and the management of crisis management 
in  solving of emergency problems 

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 
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various users. Including processing operations, customs 
immigration, laws and relations between country. 
Solving problems in emergencies and study cruise 
schedule, type of cruise, ticket management and 
reservations. 

 

211-412 สัมมนาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
(Seminar in Hospitality Management)  

         วิเคราะห์ ปัญหาทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย
น าประเด็นที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมาวิเคราะห์  รวมทั้งการน า
ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมบริการประยกุต์ใช้ใน
กิจการ  วิธีการศึกษาใชว้ิธกีารจัดกลุ่มสมัมนาและวิเคราะห์
กรณีศึกษาเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ปัญหา  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหว่างกัน 
          Trends and current problems in Hospitality 
management projects. 

211-412 สัมมนาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Seminar on  
              Hotels and Tourism)                3(3-0-6) 
            วิเคราะห ์ปัญหาทางการจัดการโรงแรม โดยน าประเด็น
ที่เป็นปัญหาในปัจจบุันมาวิเคราะห์  รวมทั้งการน าทฤษฎแีละ
เทคนิคการจัดการโรงแรมการประยุกต์ใช้ในกิจการ  วธิีการศึกษา
ใช้วิธีการจัดกลุ่มสัมมนาและวิเคราะหก์รณีศึกษาเพื่อหาขอ้สรุป
และแนวทางการแก้ปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
 Trends and current problems in hotel 
management projects. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- 211-426 การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
              (Tourism & Hotel Planning and  
               Development) 3(3-0-6) 

ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การ
ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพื้นฐานส าหรับการวางแผน
ด้านการท่องเท่ียวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งทอ่งเที่ยว บทบาทและความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางแก้ไข  

Principles and processes of planning and its 
significance in tourism development; assessment of 
potential of tourist destinations; development of various 
types of destinations; determination of carrying capacity 
of destinations; roles and cooperation of relevant 
governmental and private organizations in developing 
destinations; problems and problem solving on tourist 
destination planning and development. 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 211-441 การขายและบริการจดัประชุมสมัมนา (Hotel 
Convention Sales and Services)  3(3-0-6) 

           งานของโรงแรมที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและจัดงานต่างๆ  
วิธีการเข้าถึง น าเสนอ และใหบ้ริการการประชุมสัมมนาลักษณะ
ต่างๆ  หนว่ยงานผู้จัด และบุคคลผู้มีหนา้ที่เลือกสถานที่จัดงานโดย
เน้นที่การบริหารการขาย กระบวนการขายและประสานงาน
ระหว่างฝ่ายขายกับฝา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           This subject focuses on the hotel perspective 
of the convention and event industry. It addresses how 
to reach, sell, and service different kinds of meetings 

เพิ่มรายวชิา 
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and conventions, the types of organizations that stage 
such events, and the people who hold the key to site 
selection. The course is divided into three parts. The 
first part will concentrate on hotel convention sales 
and sales management, the second part will deal with 
the hotel sales process, and the third will deal with the 
convention service operation of a hotel. 

211-442 การบริหารจัดการสถานที่ประชุม 3(2-2-5) 
 MICE Venue Management  
           การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานที่จัดการประชุม 
การท่องเท่ียว และนิทรรศการ  สภาพปจัจุบัน แนวโน้มการพัฒนา
ในอนาคตทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัิจริง การบูรณาการ
แนวคิดสู่การปฏิบัต ิ
            The objective is to introduce the development 
and venue management of MICE sector. The subject is 
designed to examine those critical issues that are 
significant to the industry’s current and future 
development from both practical andacademic point of 
view. 

211-442 การบริหารจัดการสถานที่ประชุมส าหรบัธุรกิจ
โรงแรมและท่องเที่ยว (MICE Venue 
Management for Hotels and Tourism)                               
3(3-0-6) 

             การบริหารจัดการและการพฒันาสถานที่จัดการประชุม
ในธุรกิจโรงแรม การท่องเท่ียว และนิทรรศการ  สภาพปัจจุบัน 
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัติจริง 
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติ 
 The objective is to introduce the 
development and venue management of various MICE 
sectors for hotels. The subject is designed to examine 
those critical issues that are significant to the industry’s 
current and future development from both practical 
and academic point of view. 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

211-456 การจัดการด้านสปาและการส่งเสริมสขุภาพ3(3-0-6) 
(Spa and Wellness Management) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

           การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปาและสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานที่และสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิดและ การวาง
ต าแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง เครื่องมือ การจัดซ้ือ ราย
การสปา ผลิตภัณฑ์ การบ าบัดและการบริการ การจัดการ
บุคลากร การควบคุมทางการเงิน 
 Spa and wellness business management, 
location and marketing analysis, concepts and business 
positioning, layout and interior design; equipment and 
purchasing categories, spa and wellness menus, spa 
products, spa treatments and service, staffing and 
financial management. 

211-456 การบริหารสปาและกิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพ      
(Spa and Wellness Management) 3(3-0-6) 

          การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปาและสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานที่และสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิดและการวาง
ต าแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง เครื่องมือ การจัดซ้ือ ราย
การสปา ผลิตภัณฑ์ การบ าบัดและการบริการ การจัดการ
บุคลากร การควบคุมทางการเงิน 
 Spa and wellness business management, 
location and marketing analysis, concepts and business 
positioning, layout and interior design; equipment and 
purchasing categories, spa and wellness menus, spa 
products, spa treatments and service, staffing and 
financial management. 

- 

211-459 การจัดการสโมสรและบาร ์(Club and Bar 
Management)  3(3-0-6) 

           การบริหาร การด าเนินการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะห์ตลาด การจัดการด้านสมาชิก
สัมพันธ์ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบและการจัด
บาร์ การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการด้านพนกังาน 
การจัดท างบการเงินและการควบคุมทางการเงิน การจัดการใน
เหตุการณ์พิเศษและกรณีศึกษา 

211-459 การจัดการสโมสรและบาร ์(Club and Bar 
Management)  3(3-0-6) 

           การบริหาร การด าเนินการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะห์ตลาด การจัดการด้านสมาชิก
สัมพันธ์ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบและการจัด
บาร์ การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการด้านพนกังาน 
การจัดท างบการเงินและการควบคุมทางการเงิน การจัดการใน
เหตุการณ์พิเศษและกรณีศึกษา 

- 
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 Administration, operation and position of 
business in club and bar industry. Market analysis. 
Member relations management. Food and beverage 
management in club. Bar design and set up. Production 
and service planning, staffing, budgeting and financial 
controls. Managing of special events and case studies. 

 Administration, operation and position of 
business in club and bar industry. Market analysis. 
Member relations management. Food and beverage 
management in club. Bar design and set up. Production 
and service planning, staffing, budgeting and financial 
controls. Managing of special events and case studies. 

211-482 การส ารวจและการวิจยัส าหรบัการโรงแรม 
(Survey and Research for Hotel)  3(3-0-6) 

           หลักและระเบียบวิธกีารส ารวจและวิจยั การก าหนด
ปัญหาการวิจยัด้านการด าเนินธุรกจิโรงแรม ตลอดจนการน าเสนอ
และรายงานการวจิัย 
 Survey and Research principles and methods. 
Defining research problem of hotel and tourism 
business including research proposing and presenting. 

211-482 การส ารวจและการวิจยัส าหรบัการโรงแรม และการ
ท่องเที่ยว (Survey and Research for Hotels 
and Tourism)                         3(3-0-6) 

            หลักและระเบียบวธิีการส ารวจและวจิัย การก าหนด
ปญัหาการวิจยัด้านการด าเนินธุรกจิโรงแรม ตลอดจนการน าเสนอ
และรายงานการวจิัย 
 Survey and Research principles and methods. 
Defining research problem of hotel and tourism 
business including research proposing and presenting. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- 211-555 การประยุกต์ใช้นวตักรรม Internet of Things ใน
ธุรกิจโรงแรมและท่องเทีย่ว (Internet of Things 
for Hotels and Tourism)         3(3-0-6)                                          

            การเช่ือมต่อกับระบบสื่อสารที่จะน ามาใช้ในการท างาน
ธุรกิจโรงแรม และใช้ในหน่วยงานของทา่น  เข้าใจการสื่อสาร
ระหว่าง Software และ Hardware , เข้าใจและสามารถอธิบาย 
IoT, Cloud Computing, Crowd Sourcing และ Big Data ว่า
ท างานร่วมกันอย่างไร  
           Interconnection of smart "things" for hotel, 
combining communications, IoT, Cloud Computing, 
Crowd Sourcing and a broad range of everyday 
applications (Electronics, Sensors, Cyber security, 
Communications and networks, Data analytics) for real-
world applications. 
 

เพิม่รายวชิา 

211-212 ธุรกิจการบิน (Airline Business)  3(3-0-6) 
           ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับธุรกจิการบิน  ภูมิศาสตร์การบิน  กฎ
และระเบียบการจราจรทางอากาศ  ตารางเวลาก าหนดการบิน  
ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน  งานบริการบน
เครื่องบินและภาคพื้นดิน  การเขียนบัตรโดยสาร  การค านวณค่า
โดยสารและจ าหนา่ยบัตรโดยสาร  การส ารองที่นั่ง ระเบียบวธิีการ
เข้าออกระหวา่งประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ มีการศึกษา
นอกสถานที ่
             General Information about airline business, 
aviation geography, regulation of air traffic, time 
schedule tables, type of aircraft and aviation efficiency, 
service aboard and on the ground, passenger card 
writing, fare calculation, air-ticket selling, reservations 

211-212 ธุรกิจการบิน (Airline Business)  3(3-0-6) 
           ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับธุรกจิการบิน  ภูมิศาสตร์การบิน  กฎ
และระเบียบการจราจรทางอากาศ  ตารางเวลาก าหนดการบิน  
ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน  งานบริการบน
เครื่องบินและภาคพื้นดิน  การเขียนบัตรโดยสาร  การค านวณค่า
โดยสารและจ าหนา่ยบัตรโดยสาร  การส ารองที่นั่ง ระเบียบวธิีการ
เข้าออกระหวา่งประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ มีการศึกษา
นอกสถานที ่
 General Information about airline business, 
aviation geography, regulation of air traffic, time 
schedule tables, type of aircraft and aviation efficiency, 
service aboard and on the ground, passenger card 
writing, fare calculation, air-ticket selling, reservations 

- 
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immigration methodology, transportation and parcels. 
On-site study is also needed. 

immigration methodology, transportation and parcels. 
On-site study is also needed. 

211-224 การท่องเที่ยวนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล (International Tourism and Incentive 
Travel)                               3(2-2-5) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            กรณีศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ ส่วนประกอบของแรงจูงใจ ในการท่องเท่ียว การ
จัดการสถานที่ทอ่งเที่ยว โปรแกรมและการวางแผนการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล 
              Case studies about tourism management in 
different countries, components of incentive travels 
such as destination managementcompanies, program 
planning and on-site management of incentive travels. 

211-224 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลส าหรับธุรกิจโรงแรม
และท่องเที่ยว (Incentive Travel for Hotels 
and Tourism)                         3(2-2-5)  

           กรณีศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ ส่วนประกอบของแรงจูงใจ ในการท่องเท่ียว การ
จัดการสถานที่ทอ่งเที่ยว โปรแกรมและการวางแผนการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล 
 Case studies about tourism management in 
different countries, components of incentive travels 
such as destination management companies, program 
planning and on-site management of incentive travels. 

- 

211-225 การท่องเที่ยวและการจดังานแบบยั่งยนื   3(2-2-5) 
Sustainable Events and Tourism 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

          ความหมาย แนวคิด และการทอ่งเที่ยวและการจัดงาน
แบบยั่งยืน สถานการณ์และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวและ
การจัดงานแบบยั่งยืนในประเทศไทย  แนวทางการพัฒนาและการ
วางแผนพัฒนา 
           Definition, concepts and principles of 
sustainable events and tourism; situation and 
management of sustainable events and tourism; 
notions and planning for development. 

*211-225 การโรงแรมและการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน   
          (Sustainable for Hotels and Tourism) 3(3-0-6)                                  
            ความหมาย แนวคิด และการท่องเที่ยวและการจัดงาน
แบบยั่งยืน สถานการณ์และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวและ
การจัดงานแบบยั่งยืนในประเทศไทย  แนวทางการพัฒนาและการ
วางแผนพัฒนา 
            Definition, concepts and principles of 
sustainable events and tourism; situation and 
management of sustainable events and tourism; 
notions and planning for development. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
(Tourist Behavior) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

            ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง ความต้องการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามวัตถุประสงค์ วัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจิตวิทยานักท่องเที่ยว 
           A study of motivations for travel; tourist needs 
and behavior classifield by purpose of travelling, 
culture, demographic, social-economic characteristics, 
and cross-culture differences and tourist psychology. 

211-228 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior)   
                                                     3(2-2-5) 
            ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง ความต้องการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามวัตถุประสงค์ วัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจิตวิทยานักท่องเที่ยว 
             A study of motivations for travel; tourist needs 
and behavior classifield by purpose of travelling, 
culture, demographic, social-economic characteristics, 
and cross-culture differences and tourist psychology. 

- 

- 221-301 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination 
Development)                   3(2-2-5) 

            ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว การ
ประเมินศักยภาพของแหล่ง ทอ่งเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพื้นฐานส าหรับการวางแผน
ด้านการท่องเท่ียวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่ง ทอ่งเที่ยว บทบาทและ

เพิ่มรายวชิา 
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ความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางแกไ้ข  
 Principles and processes of planning and its 
significance in tourism development; assessing potential 
of tourist destinations; development of various types of 
destinations; determination of carryingcapacity of 
destinations; roles and cooperation of relevant 
governmental and private organizations in developing 
destinations; problems and problem solving on tourist 
destination planning and development. 

211-323 งานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding) 3(2-2-5) 
            องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา  
บุคลิก  จรรยาบรรณ  วิธีการพูดในที่ชุมชน  หน้าที ่ ความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยว  การเตรียมตัว
ในการน าชาวต่างประเทศชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ  การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  มกีารศึกษา
นอกสถานที ่
             Fundamentals and philosophy of the tour 
guiding; study tourists guide personalities, etiquette, 
speech delivery, and responsibilities. Study the 
preparation for the sightseeing, currency exchange, and 
field study. 

211-323 งานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding) 3(2-2-5) 
             องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์  ปรัชญา  
บุคลิก  จรรยาบรรณ  วิธีการพูดในที่ชุมชน  หน้าที ่ ความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยว  การเตรียมตัว
ในการน าชาวต่างประเทศชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ  การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  มกีารศึกษา
นอกสถานที ่
             Fundamentals and philosophy of the tour 
guiding; study tourists guide personalities, etiquette, 
speech delivery, and responsibilities. Study the 
preparation for the sightseeing, currency exchange, and 
field study. 

- 

211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant 
Operation)        3(3-0-6) 

            หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกเรือ, ความปลอดภยับน
เครื่องบิน, ขั้นตอนการขึ้น –ลงเครื่องบินในภาวะฉุกเฉิน, เรียนการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกาศเท่ียวบินและการให้ความ
บันเทิงต่างๆ 
            Crew duties, flight safety, emergency and 
boarding procedures; food and beverages services in 
different classes; in-flight announcements and 
entertainment. 

211-324 การต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant 
Operation)     3(3-0-6) 

           หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกเรือ, ความปลอดภัยบน
เครื่องบิน, ขั้นตอนการขึ้น –ลงเครื่องบินในภาวะฉุกเฉิน, เรียนการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกาศเท่ียวบินและการให้ความ
บันเทิงต่างๆ 
            Crew duties, flight safety, emergency and 
boarding procedures; food and beverages services in 
different classes; in-flight announcements and 
entertainment. 

- 

211-325 การจัดการธรุกิจน าเที่ยว (Travel Agency and 
Tour Operator Management)  3(3-0-6) 

            การปฏิบัติงานตวัแทนท่องเท่ียว รวมทั้งการขาย, การ
จองตั๋ว, ทัวร,์ กลุ่มนักท่องเที่ยว, ความเหมาะสม, กฏระเบียบของ 
IATA ส าหรับตัวแทนต่างๆที่เกีย่วขอ้งกบัสถานที,่ เอกสารต่างๆ, 
ความปลอดภยั และอื่นๆ 
           Travel agency operations including sales, 
ticketing, tour, group, FIT, and IATA regulations for 
agents related to premises, documents, safety, etc 

211-325 การจัดการธรุกิจน าเที่ยว (Travel Agency and 
Tour Operator Management)  3(3-0-6) 

            การปฏิบัติงานตวัแทนท่องเท่ียว รวมทั้งการขาย, การ
จองตั๋ว, ทัวร,์ กลุ่มนักท่องเที่ยว, ความเหมาะสม, กฏระเบียบของ 
IATA ส าหรับตัวแทนต่างๆที่เกีย่วขอ้งกบัสถานที,่ เอกสารต่างๆ, 
ความปลอดภยั และอื่นๆ 
           Travel agency operations including sales, 
ticketing, tour, group, FIT, and IATA regulations for 
agents related to premises, documents, safety, etc 

- 

211-328 หัวข้อร่วมสมยัทางอตุสาหกรรมบริการ1
 (Contemporary Issues1)          3(3-0-6) 

211-328 หัวข้อร่วมสมยัทางอตุสาหกรรมบริการในโรงแรม  
              และท่องเที่ยว 1 (Contemporary Issues for  
              Hotels and Tourism 1)          3(3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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             ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ การส ารวจ
ปัญหาการใช้กลยุทธ์ต่างๆหลายๆวธิี การสนทนาและการแปล
หลายมุมมองโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ กลยุทธ์การท าการ
ตัดสินใจ และการก าหนดวิธีริเริ่มการแกป้ัญหา 
           The issue having the impact on the hospitality 
industry. Exploration of the issues utilizing various 
strategies and multi-disciplinary approach. Discussion 
and interpretation of multiple perspectives with an 
emphasis on critical thinking, strategic decision-making, 
and the formulation of innovative solutions. 

             ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ การส ารวจ
ปัญหาการใช้กลยุทธ์ต่างๆหลายๆวธิี การสนทนาและการแปล
หลายมุมมองโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ กลยุทธ์การท าการ
ตัดสินใจ และการก าหนดวิธีริเริ่มการแกป้ัญหา 
           The issue having the impact on the hospitality 
industry. Exploration of the issues utilizing various 
strategies and multi-disciplinary approach. Discussion 
and interpretation of multiple perspectives with an 
emphasis on critical thinking, strategic decision-making, 
and the formulation of innovative solutions. 

- 211-234   การจัดการประสบการณ์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและ 
              ท่องเที่ยว (Tourist Experience Management  
              for Hotels and  Tourism)       3(3-0-6)                        
            ความหมายและขอบข่ายของประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว การบริหารกจิกรรมการท่องเท่ียวที่ท าให้เกิดความ
ซาบซึ่งในคุณค่าของการท่องเท่ียว 
            The definitions and scope of tourist experience, 
tourist activities and management in enhaninge the 
sense of authenticity. 
 

 

 
 

เพิ่มรายวชิา 

- 211-403 การท่องเที่ยวส าหรบัผู้สูงวัย (Senior Tourism)
               3(3-0-6) 
             ความหมายของการท่องเท่ียวเกี่ยวกับผู้สูงวยั ลักษณะ
และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเกีย่วกับผูสู้งวัย มีการดูงานและท า
แบบสอบถาม 
 Definition of senior tourism, characteristics of 
tourist behavior and motivations of senior tourists. The 
course requires students to participate in field trip and 
survey. 

เพิ่มรายวชิา 

211-422  หัวข้อร่วมสมยัทางอตุสาหกรรมบริการ 2    
              (Contemporary Issues2)          3(3-0-6) 
            หลักสูตรนี้จะตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบัน หรือเลือกกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
โดยเฉพาะในประเทศไทย นักศึกษาจะตอ้งท าการสนทนาหรอืติว
เข้ม โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
              The course examines and finds solutions to 
chosen contemporary issues or case studies in the 
tourism industry, particularly in Thailand. Students are 
required to conduct a tutorial discussion supported by 
experienced lecturers. 

211-422  หัวข้อร่วมสมยัทางอตุสาหกรรมบริการในโรงแรม 
              และท่องเที่ยว 2 (Contemporary Issues for  
              Hotels and Tourism 2)          3(3-0-6) 
            หลักสูตรนี้จะตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบัน หรือเลือกกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
โดยเฉพาะในประเทศไทย นักศึกษาจะตอ้งท าการสนทนาหรอืติว
เข้ม โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
              The course examines and finds solutions to 
chosen contemporary issues or case studies in the 
tourism industry, particularly in Thailand. Students are 
required to conduct a tutorial discussion supported by 
experienced lecturers. 

- 
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211-425  โครงงานการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based 

Tourism Project) 3(3-0-6) 
              แนวคิดพื้นฐานของการท่องเท่ียวชุมชน กระบวนการ
จัดการ  แนวทางและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน การ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนในประเทศไทย  การฝึกปฏิบัติในพื้นที่
จริง 
             Basic concepts of community-based tourism; 
process of management; guidelines and tools for 
sustainable development; development of community-
based tourism in Thailand; workshops and field visits of 
local areas. 

- ลบรายวิชา 

211-426  การวางแผนการท่องเที่ยวและการพัฒนา 3(3-0-6) 
              (Tourism Planning and Destination 

Development) 
           ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว การ
ประเมินศักยภาพของแหล่ง ทอ่งเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้น าพื้นฐานส าหรับการวางแผน
ด้านการท่องเท่ียวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่ง ทอ่งเที่ยว บทบาทและ
ความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางแกไ้ข  
            Principles and processes of planning and its 
significance in tourism development; assessing potential 
of tourist destinations; development of various types of 
destinations; determination of carryingcapacity of 
destinations; roles and cooperation of relevant 
governmental and private organizations in developing 
destinations; problems and problem solving on tourist 
destination planning and development. 

- ลบรายวิชา 

211-443  โครงงานพิเศษ 3(2-2-5) 
 (Special Event Project)  
วิชาบงัคับก่อน:211-101ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดประชุม 
สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 
โครงงานในหัวเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
โดยแสดงถึงการบูรณาการความคิดทั้งการวางแผน การจัดท า และ
การบริหารจัดการ ตามที่ได้ศึกษามา 
Practices of specialeventprojects by applying concepts 
of planning, organization and management learnt from 
previous related subjects. 
 

211-443 การจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   
             (Special Events in Hotels and Tourism)                          
                                                        3(3-0-6) 
          โครงงานในหัวเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว โดยแสดงถึงการบูรณาการความคิดทั้งการวางแผน การ
จัดท า และการบริหารจัดการ ตามที่ไดศึ้กษามา 
         Practices of special events in tourism projects by 
applying concepts of planning, organization and 
management learnt from previous related subjects. 

- 

221-452 การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism)                        3(2-2-5) 

           การจัดการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ ตลอดจน
ความเข้าใจ ในการท่องเท่ียวของกลุ่มผูส้นใจพิเศษในแต่ละกลุ่ม 

*221-270 การท่องเที่ยวส าหรบัความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism)                        3(2-2-5) 

           การจัดการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ ตลอดจน
ความเข้าใจ ในการท่องเท่ียวของกลุ่มผูส้นใจพิเศษในแต่ละกลุ่ม 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
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เช่นการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มวัฒนธรรม การท่องเท่ียวส าหรับกลุ่ม
ผู้สนใจเรื่องภาพยนตร์ อาหารและการช็อปปิ้งเป็นต้น 
           Definition, principles, and the management of 
special interest group, the understanding of tourism of 
special interest groups, i.e., medical tourism, film 
tourism, food tourism, casino and gaming tourism and 
shopping tourism. 

เช่นการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มวัฒนธรรม การท่องเท่ียวส าหรับกลุ่ม
ผู้สนใจเรื่องภาพยนตร์ อาหารและการช็อปปิ้งเป็นต้น 
           Definition, principles, and the management of 
special interest group, the understanding of tourism of 
special interest groups, i.e., medical tourism, film 
tourism, food tourism, casino and gaming tourism and 
shopping tourism. 

211-453 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
                            3(3-0-6) 
           ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การ
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นบริบทใน
เร่ืองของศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การวางแผนและการจัดน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 A study of the meaning of culture, culture 
interactions in various aspects of tourism resources; 
type of cultural tourism on the emphasis of religion, 
history, art and culture, custom and tradition; including 
cultural tourism planning and operation. 

211-453 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
                            3(3-0-6) 
           ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การ
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นบริบทใน
เร่ืองของศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การวางแผนและการจัดน าเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 A study of the meaning of culture, culture 
interactions in various aspects of tourism resources; 
type of cultural tourism on the emphasis of religion, 
history, art and culture, custom and tradition; including 
cultural tourism planning and operation. 

- 

211-460 โลจิสติกส์ส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Logistics 
for Tourism Industry)                3(3-0-6) 

             อุตสาหกรรมการขนส่งและการคมนาคมประเภทต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท่องเท่ียว นโยบายจากภาครัฐ รูปแบบการ
ขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว เช่น การขนส่งทางน้ า การขนส่งทาง
อากาศและการขนส่งทางบก รวมถึงแผนงาน วิธกีารด าเนินงาน 
และการพัฒนาระบบของการขนส่งทางการท่องเท่ียว 
 The development of tourism transportation. 
Transport and communication industry of various type 
related to tourism and government policies. Mode of 
transport for tourism, such as water transport, airlift, 
and land transport, including planning procedures. 

211-460 โลจิสติกส์ส าหรบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Logistics 
for Tourism Industry)                3(3-0-6) 

             อุตสาหกรรมการขนส่งและการคมนาคมประเภทต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท่องเท่ียว นโยบายจากภาครัฐ รูปแบบการ
ขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว เช่น การขนส่งทางน้ า การขนส่งทาง
อากาศและการขนส่งทางบก รวมถึงแผนงาน วิธกีารด าเนินงาน 
และการพัฒนาระบบของการขนส่งทางการท่องเท่ียว 
 The development of tourism transportation. 
Transport and communication industry of various type 
related to tourism and government policies. Mode of 
transport for tourism, such as water transport, airlift, 
and land transport, including planning procedures. 

- 

211-463 การจัดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์(Medical 
Tourism)        3(3-0-6) 

             ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ลกัษณะและ
แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มกีารดูงานและท า
แบบสอบถาม 
              Definition of Medical Tourism, characteristics 
of tourist behavior and motivations of Medical tourists. 
The course requires students to participate in field trip 
and survey. 

211-463 การจัดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์(Medical 
Tourism)        3(3-0-6) 

             ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ลกัษณะและ
แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มกีารดูงานและท า
แบบสอบถาม 
              Definition of Medical Tourism, characteristics 
of tourist behavior and motivations of Medical tourists. 
The course requires students to participate in field trip 
and survey. 

- 

211-464 การท่องเที่ยวเพื่อจับจา่ยใช้สอย (Shopping 
Tourism)        3(3-0-6) 

- ลบรายวิชา 
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           ความหมายของการท่องเท่ียวเพื่อจับจา่ยใช้สอยลักษณะ
และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเพือ่จับจา่ยใช้สอย มกีารดูงานและ
ท าแบบสอบถาม 
 Definition of shopping tourism, characteristics 
of tourist behavior and motivations of shopping tourists. 
The course requires students to participate in field trip 
and survey. 
211-465 การท่องเที่ยวเกีย่วกับภาพยนตร์ (Film Tourism)
            3(3-0-6) 
            ความหมายของการทอ่งเที่ยวเกี่ยวกบัภาพยนตร์
ลักษณะและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับภาพยนตร์ มีการดู
งานและท าแบบสอบถาม 
 Definition of film tourism, characteristics of 
tourist behavior and motivations of film tourists. The 
course requires students to participate in field trip and 
survey. 

211-265   การท่องเที่ยวเกีย่วกับภาพยนตร์ (Film Tourism)                             
                                                           3(3-0-6) 
            ความหมายของการท่องเท่ียวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ประเภท
นักท่องเที่ยว ลักษณะและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเกีย่วกับ
ภาพยนตร์ ผลกระทบของภาพยนตร์ต่อการสร้างการรับรู้ การ
สร้างภาพลักษณืที่ดีและการจุงใจให้ท่องเท่ียว มกีารดูงานและท า
แบบสอบถาม 
                     Definition of film tourism, film tourist 
typologies, characteristics of tourist behavior and 
motivations of film tourists. The impact of films in 
creating destination awareness, enhance destination 
image, and motivate travels.  The course requires 
students to participate in field trips and surveys. 
 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

211-466 การท่องเที่ยวเกีย่วกับอาหาร (Food Tourism) 
           3(3-0-6) 
            ความหมายของการทอ่งเที่ยวเกี่ยวกบัอาหาร ลกัษณะ
และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวเกีย่วกับอาหาร มกีารดูงานและท า
แบบสอบถาม 
 Definition of food tourism, characteristics of 
tourist behavior and motivations of food tourists. The 
course requires students to participate in field trip and 
survey. 

211-466  การท่องเที่ยวเกีย่วกับอาหาร (Food Tourism)
                               3(3-0-6) 
       ความหมายของการทอ่งเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร ลักษณะและ
แรงจูงใจของนักท่องเท่ียว อาทิ การศึกษาศาสตร์แห่งอาหาร การ
ลองชิมอาหารใหม่ ความกลวัอาหารใหม่ 
       Definition of food tourism, characteristics of tourist 
behavior and motivations of food tourists such as 
gastronomy tourists, food neophilia, food neophobia 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

211-467 การตลาดของสายการบิน (Airline Marketing)
             3(2-2-5)  
              ความหมาย ความส าคัญของการตลาดในธุรกิจสาย
การบิน โดยกลา่วถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการด้านราคา
การจัดการช่องทางการจ าหน่าย การจัดการส่งเสริมการตลาด 
ตลอดจนน าข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวและการตลาดสมัยใหม่มา
ใช้ในการบริหารและควบคุมการตลาด 
 Strategic analyses and organizational 
decisions, market mix, marketing planning involved in 
managing and maintaining markets in airline. 

211-467 การตลาดของสายการบิน (Airline Marketing)
             3(2-2-5)  
              ความหมาย ความส าคัญของการตลาดในธุรกิจสาย
การบิน โดยกลา่วถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการด้านราคา
การจัดการช่องทางการจ าหน่าย การจัดการส่งเสริมการตลาด 
ตลอดจนน าข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวและการตลาดสมัยใหม่มา
ใช้ในการบริหารและควบคุมการตลาด 
 Strategic analyses and organizational 
decisions, market mix, marketing planning involved in 
managing and maintaining markets in airline. 
 
 
 

- 

211-501 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงในธุรกิจบริการ    3(3-0-6) *211-346 วิธีการวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเทีย่ว เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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Advanced Research Method in Hospitality 
วิชาบงัคับก่อน:211-446 

           การวจิัยการตลาดอุตสาหกรรมบริการ การวิจยัเชิง
คุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณในระดับบณัฑิตศึกษาใน
อุตสาหกรรมบริการ 
           Qualitative and/or quantitative research design 
at graduate level in hospitality 

             (Research Method in Hotels and Tourism)               
                                                      3(3-0-6)                                       
             การวจิัยเชิงคุณภาพและ/หรอืเชิงปริมาณในระดับ
บัณฑิตศึกษาในอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 
 Qualitative and/or quantitative research 
design at graduate level in tourism 

211-502 การวิเคราะหข์้อมูลขั้นสูงในธุรกิจบริการ   3(3-0-6) 
(Advanced Data Analysis in Hospitality) 
วิชาบงัคับก่อน:117-127 หลักสถิต ิ

           การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลายตวัแปรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อประยกุต์ใช้กับอุตสาหกรรมบริการ  
            Multivariate data analysis at graduate level 
with the application in hospitality 

- ลบรายวิชา 

211-241 ภาษาอังกฤษเพื่อตสาหกรรมบริการ1  3(2-2-5) 
       English for Service Industry การใช้รูปประโยค ส านวน 
และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกจิโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการ
อ่านบทโฆษณา บทความ ขา่วสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบั
แผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-242 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ2  3(2-2-5) 
Englishfor Service Industry 2 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
               Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-243 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ3   3(2-2-5) 
Englishfor Service Industry 3 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

- ลบรายวิชา 
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 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 
211-244 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4  3(2-2-5) 

English for Service Industry 4 
           การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-245 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ5 3(2-2-5) 
Englishfor Service Industry 5 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-251 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1  3(2-2-5) 
Chinese for Service Industry 1 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

              การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-252 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2  3(2-2-5) 
Chinese for Service Industry 2 

- ลบรายวิชา 
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 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 
 
 211-253 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2 
          การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-254 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4  3(2-2-5) 
Chinese for Service Industry 4 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-255 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5 3(2-2-5) 
Chinese for Service Industry 5 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 

- ลบรายวิชา 
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hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 
211-261 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 3(2-2-5) 

Japanese for Service Industry 1 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี  

          การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
situations in hotel and tourism departments. 
 
 

- ลบรายวิชา 

211-262 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2 3(2-2-5) 
Japanese for Service Industry 2 
วิชาบังคับก่อน: 211-261  
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 

               การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-263 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3  3(2-2-5) 
Japanese for Service Industry 3 
วิชาบังคับก่อน: 211-262  
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2  

             การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 

- ลบรายวิชา 
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hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 
211-264 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4 3(2-2-5) 

Japanese for Service Industry 4 
วิชาบังคับก่อน: 211-263  
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3  

             การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-265 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5  3(2-2-5) 
Japanese for Service Industry 5 
วิชาบังคับก่อน: 211-264  
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-271 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ1  3(2-2-5)
 French for Service Industry 1 

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี  
             การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 
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211-272 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ2  3(2-2-5)
 French for Service Industry 2 
 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-273 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ3   3(2-2-5)
 French for Service Industry 3 

วิชาบังคับก่อน: 211-272ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ2 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments. 

- ลบรายวิชา 

211-274 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ4 3(2-2-5)
 French for Service Industry 4 
 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 
ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
situations in hotel and tourism departments 

- ลบรายวิชา 

211-275 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ5  3(2-2-5)
 French for Service Industry 5                    

วิชาบังคับก่อน: 211-274ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ4 

 การใช้รูปประโยค ส านวน และค าศัพทต์่างๆ ที่ใช้ใน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึกการอ่านบทโฆษณา บทความ 

- ลบรายวิชา 
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ข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 Different kinds of sentence patterns, 
expressions, vocabulary as  well as reading practice on 
advertisements, articles, new including texts concerning 
hotel and tourism business; speaking in different 
sitautions in hotel and tourism departments 
221-412 การตลาดระหวา่งประเทศ  3(3-0-6)  

International Marketing 
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ
ในโลกปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลให้การตลาดระหว่างประเทศ
เจริญก้าวหนา้อย่างรวดเร็ว ศึกษาถึงส่ิงแวดล้อมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ ทั้งสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 
ศึกษาถึงการเข้าสู่ตลาดระหวา่งประเทศ เช่น การส่งออก, การให้
ช่วงสิทธิ, การร่วมกิจการ, การเป็นเจ้าของ และการตัดสินใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งประเทศ, วิธีการช าระเงินใน
การค้าระหว่างประเทศ  
 Role and importance of international 
marketing on the world today. Factors that stimulate 
international marketing growth rapidly. Students learn 
international environments that categorized into 
controllable and uncontrollable environments. 
Students also learn international market entry such as 
Exporting, License, Joint Ventures, Ownership and 
decision making of marketing mix in international 
market and money payment on international trade. 

- ลบรายวิชา 

221-429 การเป็นผู้ประกอบการและการจดัการวิสาหกิจขนาด  
              กลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 

Entrepreneurship and SMEs Management 
            ความหมายและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ, 
กระบวนในการสร้างและกลั้นกรองแนวความคิดทางธุรกิจ 
(Business Idea) ในการท าธุรกิจ, การประเมินตนเองส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ, การประกอบธุรกจิโดยยึดหลักธรรมาธบิาล 
และจริยธรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนั้นยังศึกษา
ถึงความส าคัญ ประโยชน์ และองค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ 
ซ่ึงประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์แผนการตลาด แผน
จัดการ แผนการด าเนินงาน แผนก าลังคน และแผนการเงิน โดยใช้
การวิเคราะหก์รณีศึกษา 
 The characteristics, types, and roles of 
entrepreneurs, business idea generation and screening 
process, self-assessment for entrepreneurs, good 
government and business ethics. Including importance, 
benefits and components of business plan consist of 

- ลบรายวิชา 
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situation analysis, marketing plan, management plan, 
operation plan financial plan by case study analysis. 
221-434 การจัดการงานขาย   3(3-0-6) 

Sales Management   
          บทบาทและความส าคัญของการจัดองค์กรขาย การ
ก าหนดโควตาและอาณาเขตในการขาย การจูงใจและการจ่าย
ค่าตอบแทนในการขาย การบรหิารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายขาย ตลอดจนการประเมินผลงานของพนักงานขาย 
           Role and importance of sales organization. 
Quota and sales territory. Motivation and sales 
incentives. Personnel management involve with sales 
department. Evaluation of personal selling. 

- ลบรายวิชา 

221-436 การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย 3(3-0-6)  
Advertising and Sales Promotion 

             ลักษณะเฉพาะของการโฆษณา เช่น ประเภทของการ
โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาที่มีตอ่เศรษฐกิจและสังคม การ
วางแผนสื่อโฆษณา การประเมินผลแผนการโฆษณา ศึกษา
ลักษณะเฉพาะการส่งเสริมการขายในประเด็นต่างๆ เช่น การ
วางแผนส่งเสริมการขายเพือ่ก าหนดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริม
การขาย ประเมินผลแผนการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวา่งการโฆษณากับการส่งเสริมการขาย  
 Characteristics of advertisingsuch as types of 
advertising, impact of advertisingtowardeconomic and 
society. Advertising plan and evaluation of the plan. 
Studycharacteristics of sales promotion on topics sales 
promotion plan, sales promotion activities, and 
evaluation of sales promotion plan. The relationship of 
advertising and sales promotion. 

- ลบรายวิชา 

221-437 การตลาดทางตรง   3(3-0-6)  
Direct Marketing 

         การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดราคาและเง่ือนไข
การช าระเงิน การส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้อง รวมทั้งการศึกษา
ขอบเขตข้อจ ากัดต่างๆที่ต้องค านึงถึงในการด าเนินการตลาด
ทางตรง การก าหนดวิธีที่เกีย่วข้องกับการตลาดทางตรง เช่น การ
ใช้จดหมาย แบบแสดงรายการสินค้า การใช้การสื่อสารด้าน
การตลาดถึงผู้บริโภคโดยตรง การใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ การใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการตลาดทางตรง  
 Target group identification, pricing and 
payment terms, and promotion. The course also 
provide students with knowledge of scope and 
limitations of doing direct marketing. The methods of 
direct marketing are mailing lists, catalogs, printings, 

- ลบรายวิชา 
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electronic mail, etc. Environments that have impact 
with direct marketing. 
221-440 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  3(3-0-6)  

New Product Development 
วิชาบังคับก่อน: 221-205 หลักการตลาด 

             การพัฒนาและการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ ความหมาย
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
จัดการและบรหิารองค์กรเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์
ใหม่ การวัดผลการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบ
ตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหมต่ลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์  
 Development and introduction of new 
products. Definition of new products and stages of new 
product development. Management and administrative 
organization for new products. New products 
management. Measurement of new products 
performance. Market test of new products feasibility. 
Marketing strategy for the life cycle of new products. 

- ลบรายวิชา 

221-441 การจัดการตราผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
Brand Management 

              องค์ประกอบและปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จของ
ตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ 
การออกแบบบรรจภุัณฑ์ การพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสนิค้าให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่ง
ในตลาด การประเมินความส าเร็จของตราสินค้า 
 Elements and factors that influence the 
success of brand, brand name, trade mark, copyright, 
logo and packaging design. Communication tools that 
create brand awareness of target group. Strategies used 
to create strong brand. Evaluation of brand success. 

- ลบรายวิชา 

221-443 การจัดการกลยุทธ์การตลาด  3(3-0-6)  
Marketing Strategy Management  
วิชาบังคับก่อน: 221-205 หลักการตลาด 

             แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่ การก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด ได้แก ่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ชอ่ง
ทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธก์ารส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการ
น าระบบข้อมูลทางการตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการตลาด
และการควบคุมทางการตลาด  
 New concepts of marketing management. 
Identification of marketing strategy : product strategy, 
price strategy, distribution strategy and promotion 
strategy. Implementation of new marketing information 

- ลบรายวิชา 
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system with marketing management and marketing 
control. 
221-451 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6) 

Marketing Channels management 
              แนวคิดการจัดการช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ของช่องทางการตลาด ประเภทสมาชิกช่องทางการตลาด หนา้ที่
การงานของสมาชิกชอ่งทางการตลาด ได้แก่ ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก 
กลยุทธ์ชอ่งทางการตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด การ
คัดเลือกสมาชิกช่องทางการตลาด การจงูใจสมาชิกช่องทาง
การตลาด กลยุทธ์สว่นประสมทางการตลาดกับการจัดการ
ช่องทางการตลาด การจัดการโซ่อุปทาน และการจัดการโลจิ
สติกส์กับการจัดการช่องทางการตลาด 
            Concepts of marketing channel management. 
Environment of marketing channel. Types of channel 
members.  Distribution tasks of wholesalers and 
retailers. Marketing channel strategies. Marketing 
channel design. Selection of channel members. 
Motivation of channel members. Marketing mix 
strategies and marketing channel management. Logistics 
management and marketing channel management. 

- ลบรายวิชา 

221-453 การจัดการผลิตภัณฑแ์ละราคา  3(3-0-6)  
Product and Price Management 

             องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLC) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เกีย่วข้องกับตราสินค้าและการ
ก าหนดนโยบาย การหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ต่อความส าเร็จทางการตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์การ
ประมาณการและการทดสอบตลาด  
 The components of product, product 
classification and product life cycle (PLC). The course 
also provide students with knowledge of product 
strategy, product line management, new product 
development, brand strategy, packaging strategy and 
price strategy. These strategies are important to the 
success of business today. 

- ลบรายวิชา 

221-454 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  3(3-0-6)  
Integrated Marketing Communication  

              ความหมาย ความสาคัญ ปจัจัยที่มีผลกระทบ การ
พัฒนาและการปฏิบัติตามโปรแกรม การสื่อสารทางการตลาดที่
ครอบคลุมการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้พนกังานขาย 
การบอกข่าวต่อสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง การวิเคราะห์และสรา้งสรรค์ การสื่อสารกับลูกค้า
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณ การเลือก

- ลบรายวิชา 
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เทคนิคที่เหมาะสม การจัดท าแผนและจดัสรรทรัพยากรให้
สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด การประเมินผลและการ
ควบคุม  
           Meaning, importance and impact factors. 
Development and implementation of marketing 
communication program. Marketing communication 
program covers advertising, sale promotion, personnel 
selling, publicity and public relation and direct 
marketing. Analysis and creativity. Communication with 
target groups efficiently. Budgeting. Selection of 
suitable communition techniques. Communication plan 
and resources allocation that consistent with the 
activities. Evaluation and control of communication 
program. 
221-455 การวางแผนการตลาด  3(3-0-6)  

Marketing Planning 
 บทบาทและความส าคัญของการวางแผนการตลาด 
การวิเคราะห์สถานการณ์และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการ
วางแผน กระบวนการวางแผนทางการตลาด ประเภทของแผนการ
ตลาด การวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด การวางแผน
รณรงค์ทางการตลาด การก าหนดงบประมาณของแผนการตลาด 
การจัดสรรงบประมาณตามระยะเวลา การก าหนดยอดขายตาม
ระยะเวลา การวางแผนปฏิบัติการทางการตลาด การควบคุมแผน
ทางการตลาด และการวางแผนฉกุเฉิน  
               Role and importance of marketing planning. 
Situation analysis and marketing mix analysis for 
marketing planning. Process of marketing planning. 
Types of marketing planning. Planning and identifying of 
marketing strategies. Planning of marketing campaign. 
Marketing budget and budget allocation on timing 
period. Sales identification on timing period. 
Implementaion and Control Planning. Contingency 
Planning. 

- ลบรายวิชา 

221-455 การวางแผนการตลาด  3(3-0-6)  
Marketing Planning 

 บทบาทและความส าคัญของการวางแผนการตลาด 
การวิเคราะห์สถานการณ์และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการ
วางแผน กระบวนการวางแผนทางการตลาด ประเภทของแผนการ
ตลาด การวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด การวางแผน
รณรงค์ทางการตลาด การก าหนดงบประมาณของแผนการตลาด 
การจัดสรรงบประมาณตามระยะเวลา การก าหนดยอดขายตาม
ระยะเวลา การวางแผนปฏิบัติการทางการตลาด การควบคุมแผน
ทางการตลาด และการวางแผนฉกุเฉิน  

- ลบรายวิชา 
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  Role and importance of marketing 
planning. Situation analysis and marketing mix analysis 
for marketing planning. Process of marketing planning. 
Types of marketing planning. Planning and identifying of 
marketing strategies. Planning of marketing campaign. 
Marketing budget and budget allocation on timing 
period. Sales identification on timing period. 
Implementaion and Control Planning. Contingency 
Planning. 

หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
211-490 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1)  

(Preparation to Cooperative Education) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

           ปฎิบัติตนในการท างานในองค์กร ความรู้ในการท างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบทัศนคติที่เหมาะสมในการท างาน การ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 Conducting principle of working in 
organization, duties, and responsibilities. Appropriate 
working attitudes. Application of theories into work. 

211-490 เตรียมสหกิจศึกษา  3(2-2-5)  
(Preparation to Cooperative Education) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่ม ี

           ปฎิบัติตนในการท างานในองค์กร ความรู้ในการท างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบทัศนคติที่เหมาะสมในการท างาน การ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 Conducting principle of working in 
organization, duties, and responsibilities. Appropriate 
working attitudes. Application of theories into work. 

- 

211-491 สหกิจศึกษา  5(0-40-0)  
Cooperative Education 
วิชาบงัคับก่อน:211-490 

            เตรียมสหกิจศึกษาการปฏิบัตงิานเป็นเวลา 16 สัปดาห ์
ในสถานประกอบการณ์ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
             Educational program that enables students to 
integrate classroom learning with practical experience 
in their field of study. The co-operative education 
program will consist of 16 weeks in workplace. 

211-493  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 1    3(0-20-0) 
 (Cooperative Education 1)  

วิชาบงัคับก่อน:211-490  เตรียมสหกจิศึกษา 
การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔๐๐ ชั่วโมง ในสถานประกอบการณ์ซ่ึ 
เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะเพื่อให้นักศึกษาได ้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาช ี
เพื่มนักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพิ่ม อีก 
๔๐๐  ชัว่โมง ) 
 Educational program that enables students to 
integrate classroom learning with practical experience 
in their field of study. The co-operative education 
program will consist of 400 hours in workplace. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

- 211-494   วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 2     3(0-20-0) 
              (Cooperative Education 2) 
         วิชาบังคับก่อน:211-490  เตรยีมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔๐๐ ชัว่โมง ในสถาน
ประกอบการณ์ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะเพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน (วิชาเลือกฝกประสบ
การณวิชาชีพเพื่มนกัศึกษาสามารถเลือกลงวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพิ่ม อีก ๔๐๐  ชั่วโมง ) 
 Educational program that enables students 
to integrate classroom learning with practical experience 
in their field of study. The co-operative education 
program will consist of 400 hours in workplace. 

เพิ่มรายวชิา 

- 211-495 วิชาฝกประสบการณวิชาชพี 3       3(0-20-0) เพิ่มรายวชิา 
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             (Cooperative Education 3)               
 วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพื่มนกัศึกษา
สามารถเลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพิ่ม อกี ๔๐๐  ชัว่โมง  
 

- 211-496  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4      3(0-20-0) 
(Cooperative Education 4)         

             วิชาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพเพื่มนักศึกษาสามารถ
เลือกลงวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเพิ่ม อีก ๔๐๐  ชั่วโมง  
 

เพิ่มรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสร ี
 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
หลักสูตรนานาชาต ิมหาวิทยาลัยสยาม 
 

 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
หลักสูตรนานาชาต ิมหาวิทยาลัยสยาม 

- 
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